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UMOWA NR Or.032.78.2020

zawarta w dniu pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże, z siedzibą
w 1)obrzyniewie i)uże, ul. Białostocka 25, NIP: 966-184-41-07, reprezentowaną przez Wójta
Gminy I)obrzyniewo Duże - Wojciecha Cybulskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
- Moniki Elżbiety Krawczeniuk, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

Panem Czesławem Anzel prowadzącym działalność pod nazwą Pensjonat dla zwierząt
„Cyganowo” 16-500 Sejny, ul. Mickiewicza 44 (NIP 844-183-18-69, REGON 790774758),
zwanym w dalszej treści urnowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami umowy”.

Strony umowy zgodnie postanawiąj ą co następuje:

I. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do:
1) Zapewnienia bezpańskim zwierzętom z terenu gminy Dobrzyniewo Duże całodobowej
opieki w schronisku dla zwierząt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt prowadzonym w miejscowości Sejny, ul. Mickiewicza 44,
2) Odławiania z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże bezpańskich zwierząt (po zgłoszeniu
zapotrzebowania na usługę przez pracownika Urzędu Gminy Dohrzyniewo Duże, Policję
lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) i objęcie ich całodobową opieką
w schronisku dla zwierząt prowadzonym w miejscowości Sejny, ul. Mickiewicza 44,
w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności
zawartych w:

1) Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt;
2) Uchwale Nr XIV/78/1 I Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 listopada 2011 roku
W sprawie w\magań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
gminy Dobrzyniewo Duże;

3) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt.

3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
2) Komplekso\ya opieka nad zwierzętami przebywąjącymi w schronisku;
3) Zape\ynicnie pożywienia, artykulów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających
w schronisku;



4) Zag\yarantowanic stałej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku w zakresie
kontroli stanu zdrowia i leczenia;
5) Sterylizacja albo kastracja zwierząt;
Sa) Usypianie ślepych miotów;

6) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezpańskich psów z terenu Gminy Dobrzyniewo
Duże przebywających w schronisku Wykonawcy, a w przypadku ich znalezienia zawieranie
umów adopcyjnych;

7) Znakowanie odłowionych psów (czipowanie wraz z rejestracją w bazie danych).
8) Prowadzenie wykazu zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy Dobrzyniewo
Dnżc, zawierającego dane o których mowa w 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.,
9) Prowadzenie ewidencji zwierząt wraz ze zdjęciem psa oraz książki kontroli weterynaryjnej;
I 0) Przedstawianie Zamawiąjącernu co miesiąc wraz z fakturą VAT:
- wykazu liczby psów przebywających w schronisku ze wskazaniem psów przyjętych
w danym miesiącu z datą i miejscem odłowu;
- wykazu liczby psów oddanych do adopcji wraz z kopiami umów adopcyjnych;
- wykazu liczby psów poddanych eutanazji wraz ze wskazaniem przyczyny.
Wykazy powinny być sporządzone ze wskazaniem numerów czipów.

Po każdorazowym, skutecznym odłowieniu bezpańskiego psa z terenu gminy Dobrzyniewo
Diżc zostwc podpisany protokół przekazania zwierzęcia schronisku wraz z załączeniem
dokumcnttcji lbtografcznej.
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Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym
przypadku wystąpienia u zwierząt odłowionych z obszaru gminy Dobrzyniewo Duże
objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu, o której mowa w Ustawie z dnia 1! marca
2004 r. o o ochronie zcho-n”ia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wykonawca ma obowiązek obligatoryjnego przeprowadzania zabiegów sterylizacji
i kastracji psów przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek
potwierdzone w karcie ewidencyjnej danego psa przez uprawnionego lekarza weterynarii.

1. Wyłapywa hnyh zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie pod
numer 14A lub na pisemne zlecenie Zamawiającego, w tym pocztą
ciektroniczoą na adres A Zarządzania Kryzysowego lub
Policję. mezwlocziiie p otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 24 godzin od
powiadomienia.

2. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości:
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1) 7,40 netto plus należny podatek VAT (23 %) 1,70 zł, Razem: 9,10 zł brutto (słownie:
dziewięć złotych 10/100 brutto) za utrzymanie pojedynczego bezpańskiego zwierzęcia
z terenu gminy Dohrzyniewo I)uże w schronisku Wykonawcy za jedną dobę;

2) 65.0() netto plus należny podatek VAT (23%) 14,95 zł, Razem: 79,95 zł brutto
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych, 95/1 00 brutto) za odłowienie oraz transport
pojedynczego bezpańskiego zwierzęcia z terenu gminy Dobrzyniewo Duże;

3) 178,50 netto nlus należny podatek VAT (23%) 4 1,06 zł, Razem: 2 19,56 zł brutto
(słownie: dwieście dziewiętnaście złotych 56/100 brutto) za sterylizację jednego
bezpańskiego zwierzęcia z terenu gminy Dobrzyniewo Duże w schronisku
Wykonawcy:

4) 95.20 netto plus należny podatek VAT (23%) 21,90 zł, Razem: 117,10 zł brutto
(słownie: sto siedemnaście złotych I 0/100 brutto) za kastrację jednego bezpańskiego
zwierzęcia z terenu gminy Dohrzyniewo Duże w schronisku Wykonawcy.

3. Rozliczenie nastupi na podstawie miesięcznych faktur/rachunków wystawianych miesiąca
następnego po miesiącu rozliczeniowym, w ten sposób, że nabywcą jest Gmina
Dohrzyniewo I)użc ul. Bialostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, NIP 966-18-44-107,
zaś odbiorcą jest Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże.

4. Należność, o której mowa w 5 ust. 2 będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

.5. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy Zamawiającemu:
- wykaz liczby psów przebywających w schronisku ze wskazaniem psów przyjętych w danym
miesiącu z datą i miejscem odłowu;
- yykaz liczby psów oddanych do adopcji wraz z kopiami umów adopcyjnych;
- wykaz liczby psów poddanych eutanazji wraz ze wskazaniem przyczyny.
6. Zaniayiający może orącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez
wezwania do zapłaty.

1. Zamawiąjący zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie realizacji
postanowień niniejszej umowy.

2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem
natychmiastowym przez jedną ze stron, drugiej stronie umowy przysługuje kara umowna
w wysokości 3 200.00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

3. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków wynikających z niniejszej umowy,
Zamawiającemu przysluguje prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek
naruszenia umowy w wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
Wykonawcy w ostatnim miesiącu przed wystąpieniem niedotrzymania warunków
niniejszej umowy.

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2021r.
z mo2iiwośeią przedłużenia na kolejne lala.

2. Każda ze stron moe wypowiedzieć umowę z zachowaniem 45-dniowego okresu
wypowiedzenia.
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Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia,
że Wykonawca świadczy usługi z naruszeniem warunków wynikających z niniejszej umowy.

1. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy zwierzęta przyjęte do schroniska
zostaną przewiezione do innego schroniska, wskazanego przez Zamawiającego, na koszt
Wykonawcy.
2. Po wygaśnięciu umowy psy z gminy Dobrzyniewo Duże przebywające w schronisku
zostaną przewiezione pod opiekę innego schroniska, wskazanego przez Zamawiającego, na
koszt Zamawiąjacego.

1o

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywi”nego.

1 I

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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WIaści\\ yni do rozslszygania sporó y mogących zaistnieć na (iC realizacji niniejszej umowy
będzie Sąd właści\yy do siedziby Zamawiąjącego.
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Umowę sporządzono W dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
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