
UMOWA 
u 

Zawarta dnia 13 marca 2020 roku zwana dalej "Umowcl" pomiE;dzy: 


Gminq Bielsk, powiat plocki, wojewodztwo mazowieckie, z siedzibq w Bielsku, ul. Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk , 


NIP: 7743223907, reprezentowanq przez: 


W6jta Gminy Bielsk - J6zefa Jerzego Rozkosz 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Groszewskiej 

zwanq dalej "Zleceniodawcq" ,a 

firmq Ustugi Budowlane "BUD-MARK" Schronisko dla Zwierzqt "Nadzieja" Marek Kujawski, 06-500 Mtawa, ul. Ksi~cia 

Maciusia 114, NIP: 5691319119 zwanq dalej "Zleceniobiorcq" 


zwanych Iqcznie "Stronami". 


Strony postanawiajq co nastE;puje: 


§1 

l.Przedmiotem niniejszej umowy jest "Usluga utrzymania bezdomnych ps6w z terenu gminy Bielsk w 

schronisku z zapewnieniem ich odlowienia, transportu z miejsca odlowienia do schroniska i utrzymania ps6w w 

schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowillzkowych zabieg6w kastracji i sterylizacji wraz 

z weterynaryjnll opiekll pozabiegowll" 

1. 	 Szczegolowy zakres obowiqzkow Stron okreslajq kolejne paragrafy. 

2. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszq umOwq zastosowanie znajdujq odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. 0 ochronie zwierzqt (t.j. Dz.U.2019.122), wydanych na jej podstawie przepisow szczegolowych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

§2 

1. 	 Do obowiqzkow Zleceniobiorcy naleiq: 

a. 	 Odbior lub wylapywanie zwierzqt i dostarczenie ich do schroniska; 

b. 	 Znakowanie zwierzqt poprzez czipy podskorne; 

c. 	 Prowadzenie ewidencji zwierzqt, w tym informowanie Zleceniodawcy co miesiqc 0 aktualnej liczbie zwierzqt 

znajdujqcych siE; w schronisku oraz 0 kaidym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzE;cia; 

d. 	 Opieka nad zwierzE;tami przetrzymywanymi w schronisku, w tym zapewnienie wyiywienia oraz opieki lekarsko

weterynaryjnej (odrobaczanie, szczepienie, profilaktyka, leczenie). 
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e. Zleceniobiorca zobowiqzuje si~ do prowadzenia akcji adopcyjnej zwierzqt Zleceniobiorcy, w tym regularne 

publikowanie zdj~c tych zwierzqt na swojej stronie internetowej i/lub portalach spolecznosciowych. 

f. 	 Zleceniobiorca zobowiqzuje si~ do okazania zwierzqt upowainionym pracownikom Zleceniodawcy, w kaidym 

przypadku wyraienia ch~ci przeprowadzenia wizji/kontroli. 

2. 	 Zleceniobiorca zobowiqzany jest do wykonywania zabieg6w lekarsko-weterynaryjnych, a takie kastracji i sterylizacji oraz 

w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierzqt. 

3. 	 Odlapane zwierz~ta b~dq trafiaty do Gabinetu Wetery naryjnego w . 1J~~i'~'r 4tl/I.Kr!(leJl!J!.44..!t~ na5t~pnie do 

Schroniska dla zwierzqt w Napierkach 53. 

4. 	 Strony ustalajq, ie liczba zwierzqt z terenu Zleceniodawcy, kt6re b~dq utrzymywane w schronisku Zleceniobiorcy, w 

okresie obowiqzywania niniejszej Umowy nie przekroczy 8 sztuk. 

5. 	 Strony dopuszczajq okresowe zwi~kszenie liczby sztuk zwierzqt, kt6re b~dq utrzymywane w schronisku, w przypadku 

zaistnienia okolicznosci wylapania i dostarczenia do schroniska suczki ze szczeni~tami. 

6. 	 W przypadku zaistnienia okolicznosci, 0 kt6rej mowa w §2 ust. 5, Strony przeprowadzq zintensyfikowanq akcj~ adopcyjnq 

w celu jak najszybszego przywr6cenia liczby zwierzqt utrzymywanych w schronisku do okreslonego limitu 8 sztuk. 

7. 	 Zleceniobiorca po uplywie terminu realizacji umowy zobowiqzany jest nieodplatnie oraz bez dodatkowych czynnosci 

formalnych i prawnych przejqc na utrzymanie i opiek~ z wlasnych srodk6w finansowych i pelnq odpowiedzialnosc za 

przyj~te zwierz~ta. 

§3 

1. 	 Zleceniobiorca zabezpiecza w czasie wylapywania i transportu zwierzqt korzystanie z urzqdzen i srodk6w, kt6re nie 

stwarzajq zagroienia iycia i zdrowia oraz cierpienia zwierzqt. 

2. Sprz~t sluiqcy do wylapywania zwierzqt stanowiqcy wlasnosc Zleceniobiorcy spelniac b~dzie wszelkie normy oraz 

posiadac b~dzie wszelkie atesty wynikajqce z przepis6w odr~bnych. 

3. 	 Samochody dostosowane b~dq do przewozu zwierzqt. 

§4 

1. 	 Zleceniobiorca upowainiony jest do wykonywania wszelkich dzialan zmierzajqcych do adopcji zwierzqt. 

2. 	 W razie potrzeby Zleceniobiorca udost~pni Zleceniodawcy dane os6b, kt6re dokonaly adopcji zwierz~cia. Powyzsze dane 

podlegajq ochronie. Zleceniodawca moie je przetwarzac i udost~pniac jedynie w przypadkach scisle przepisanych 

prawem, instytucjom panstwowym i samorzqdowym w ramach ich ustawowych kompetencji. Zleceniodawca ponosi 

wszelkie konsekwencje sprzecznego z prawem przetwarzania lub udost~pniania danych os6b, kt6re dokona/y adopcji 

zwierz~cia. 

3. 	 Zleceniobiorca, po uprzednim poinformowaniu go, umoiliwi upowainionemu przedstawicielowi Zleceniodawcy wst~p 

na teren schroniska w celu obejrzenia i skontrolowania zwierzqt aktualnie utrzymywanych, wylapanych z terenu 

Zleceniodawcy. 
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§5 

1. 	 ZlecajCjc wylapywanie zwierz~cia Zleceniodawca zobowiCjzany jest precyzyjnie wskazae miejsce, gdzie dane zwierz~ 

przebywa, opis zwierz~cia, kontakt do osoby, kt6ra wskaie zwierz~ oraz inne informacje przydatne do wykonania 

zlecenia. 

2. 	 Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnose za prawdziwose udzielanych Zleceniobiorcy informacji, 

w szczeg61nosci co do rzeczywistej bezdomnosci zwierzCjt wskazanych do wylapania. 

§6 

1. 	 Zleceniobiorca zobowiCjzany jest do zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej przy wylapywaniu 

zwierzCjt na koszt wlasny. 

2. 	 Zleceniodawca zobowiCjzuje si~ do natychmiastowego poinformowania Zleceniobiorcy 0 wystCjpieniu na swoim terenie 

objaw6w choroby zakaznej zwalczanej z urz~du. 

§7 

1. 	 Wynagrodzenie z tytulu Umowy przypadajCjce Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy wynosi: 

a) Wylapanie i dostarczenie do schroniska: 1230,00 zl brutto/za 1 skutecznie wylapane zwierz~; 

b) Odbi6r z miejsca wyznaczonego, wylapanego uprzednio przez ZamawiajCjcego zwierz~cia oraz transport do schroniska: 

442,80 zl brutto/za 1 odebrane zwierz~; 

c) W przypadku zgloszenia przez ZamawiajCjcego zwierz~cia, kt6rego zlokalizowanie nie b~dzie moiliwe, koszt dojazdu 

w wysokosci : 2,46 zl brutto/za 1 kilometr; 

d) Przeprowadzenie zabieg6w weterynaryjnych : 


- sterylizacja: 162,00 zl brutto; 


- kastracja: 108,00 zl brutto; 


- czip podsk6rny: gratis 


- uspienie/eutanazja: 60 zl brutto; 


e) 	 Pobyt, opieka oraz utrzymywanie jednego zwierz~cia w schronisku: 6,15 zl brutto, za kaidCj rozpocz~tCj dob~, do korica 

pobytu zwierz~cia w schronisku. 

2. Stawki opisane w niniejszym ust~pie dotyczCj ps6w. W przypadku innych zwierzCjt stawka 

za wylapanie, dostarczenie i utrzymanie zwierz~cia ustalona b~dzie indywidualnie dla kaidego przypadku. 

§8 

1. 	 Plat nose realizowana b~dzie w terminie 14 dni od otrzymania przez Zleceniodawc~ faktury VAT, w kt6rej Zleceniobiorca 

w osobnym zalCjczniku uwzgl~dni: 

a) ilose faktycznie wykonanych uslug, 0 kt6rych mowa w §7Iit. a) - d) niniejszej Umowy; 

b) ilose d6b jakCj poszczeg61ne zwierz~ta sp~dzily w schronisku w danym miesiCjcu - usluga, 0 kt6rej mowa w §7 lit. e) 

niniejszej Umowy. 

2. 	 Faktura VAT, 0 kt6rej mowa w §8 ust. 2, obejmowae b~dzie okresy miesi~czne. 
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§9 

1. 	 Kazda ze stron moie rozwi'lzac Umow~ z zachowaniem miesi~czn ego okresu wypowiedzenia. 

2. 	 Rozwi'lzanie Umowy nast~powac b~dzie w postaci pisemnego aneksu, w ktorym Strony ustal'l mi~dzy sob'l warunki 

przekazania zwierZ'lt przebywaj'lcych wci'lz w schronisku, b'ldz ich dalszego utrzymywania w nim . 

§10 

Umow~ zawiera si~ na czas okreslony od 13.03.2020r. do 31.12 .2020r. 

§11 

Osoby upowainione do reprezentowania Stron w trakcie obowi'lzywania niniejszej umowy: 

a) Ze strony Zleceniodawcy : Urszula Kajkowska - tel. : 24/2650106 

b) Ze strony Zleceniobiorcy: .Na.ve-k..... .K.'~~~.w .~k~.. ............. -tel .: .. ..f?()t!.A(j .~.4fi.O 


§12 

1. 	 Strony zobowi'lzuj'l si~ wzgl~dem siebie do lojalnosci oraz poufnosci . 

2. 	 Strony ponosz'l odpowiedzialnosc za poprawnosc informacji przekazywanych sobie w trakcie realizacji niniejszego 

zlecenia. 

3. 	 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj'l formy pisemnej w postaci aneksu. 

§13 

Umowa sporz'ldzona zostata w dwoch jednobrzmi'lcych egzemplarzach, po jednym egz . dla kazdej ze stron. 

ZalClczniki stanowiClce integralnCl cz~sc Umowy: 
1. 	 Zapytanie cenowe z dn. 27.02.2020r. 
2. 	 Oferta Zleceniobiorcy z dn.03 .03.2020r oraz pismo wyjasniaj'lce z dn. 07.03 .2020r. 

3. 	 Klauzula RODO. 

Zlecen iodawca 

uU\jrn",,,,,E "BUD-MARK" 
twlAlT.It "NadZleja" 

lI"ni..fll'lIl11wsk/2~~~~F~~NA BIELSK 	 Maeiusla 114 
po w i at plocki. woj. mazowieckie 	 , Ragon 510525699 

te l. 24 26 50 101, fax 24 26 SO 105 
REG ON 611015566 

NIP 7743223907 




