
UMOWA NR RS.272 3.żOzO.g
z dnia 31.01.2020 r.

Zawaf,a pomiędzy:
1 Gminą Bralisk ul. Rynek 8, 17-1ż0 Brańsk, NIP: 543-20-69-840, Regon: 050659013,

reprezentow aną przez Pana .A_ndrzeja Jankowskiego - Wojta Gminy Brańsk - zwaną

w dalszej części umowy "Zamawiaj4cyffi",
przy kontrasygnacie Pani Moni<i Agnieszki Dygas - Skarbnika Gminy Brańsk
a

2 Schroniskiem <jla Bezdornnych Zwicrząt w Radysach s. c., Radysy 13, 72 - 230 Biała Piska
NIp: 849-158-90-63, REGON: 365644163 zwanym w dalszej częŚci umowy "Wykonawcą"

§1
Urnawiające się strony zobowlązują się do współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami,

w szczególności nad zułierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 11 i lla Ustawy z dnia
2l sierpllia 1,997 r. o ochronie zwierząl (tj. Dz.U. z2017 r.paz.1840 zpóżn. zm.).

§2
7. Zantawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi polegającej

na odławianiu w sposób hurnanitamy transporcie, przyjmowaniu do Schroniska d|a bezdomnych

zwierzątpsow z terenu gminy Brańsk orazutrzymanie ich w Schronisku.
ż. odławianie i transport bezdomnych zwierząt powinien byó wykonylvany urządzenianri

i środkami, które nie powodllją zagrożenia dla życia t zdrowia zwierząt ani tęż nie zadają

cicrpienia, ata}iże nie stwarzaj ązagrobnia dla bezpieczeństwa i porządku publiczncgo. Wykonawca
wc własnym zakresic zabezpiecza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wYkonania

zamówienia.
3.Wykonawca zobowiązany jest do złwarcia umowy z Lękarzętn weterynarii w celu zapewnienia

opi eki weterynaryj n ej utrzymywanych zw lerząt.

4. Wykonawca zobowiązany jest poddać nowoprzybyłe zwierzęta do Schroniska kwarantatrnie przez

okrcs co najmniej 14 dni.
5. Wykorrawca zobowiązally jcst zapewnić wyłapywanym i przetrzymylvanym w Schronisku psorn

kolnpleksową i całodobową opieke weterynaryjną tj.; szc:zepienia (zgodnie z przepisami

wetcrynaryjnymi), odrobaczanie, odp,:hlenia, utylizacja zwłok zwierząt, ktorych ŚmierĆ nastąpiła

po przyjęciu do Sclrroniska.
Ł-,. Wykonuwca zobowiązany jest zapewnić przebyr,vającym w Schronisku psom właściwą opiekę,

regulirne karmicnie, stały dostęp do wody, pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałenr

i opadarni atmosferycznymi oraz właściwe i humanitarne traktowanie.

7. Wykonawca ma obowiązek prorvadzenia ewidencji przyjmowanych i wydawanych Psów.
Wykonawca kazdemu przyjętenu do Schroniska psu z terenu gminy Bransk nada unikalny numer,

zaiozy kartę infonnacyjną zawierającą szczegółową charaktcrystykę przyjętego psa wraz z jego

zcljęciem (data kwarantanny, opis psa - wiek zwierzęcia, uwagi do stanu zwierzęcia w dniu jego

prŹyjęcia), przeblegjego pobytu w ;chronisku oraz danę dotyczące losów psa po opuszczeniu

Ścńionispa. Wykonawca jest zobowilzany do biezącego uzupełniania w/w kartY o wYkonYwane

zabiegi weterynaryjne a w terminie 7 dni licząc od dnia adopcji, padnięcia, zabiegu eutanazji

zlvieńęcia k-opię karty w formie skanu należy wysłać do Urzędu na adres e-mail:

sekretariat@ug.brans}l.wrotapodIasi a.pl.

8. W przyp-aclku, kiedy zwierzę zbieg:rie ze schroniska, Wykonawca niezwłocznie informuje o tYm

Zamawlająccgo oraz zobowiązuje sie do flzycznego poszukiwania zagubionego zwierzęcia oraz

p oprzęZ o gło szcn i e zai stniałej sytuacj i na stronach Internetowych.

9. Wykońwca na każdę weŻwanie Lamawiającego ma obowiązek w sposób rzetelny info.mo|I

"/-r';'



o losach zwteruąt odłowionych z terenl gminy Brańsk.
10. Po każdymodłowieniu psa pracownik Schroniska ma obowiązek zgłoszenia się do Urzędu Gminy
Brańsk, ul. Rynek 8, 17- 1 20 Brańsk, pclkoj nr 6 w godzinach 7.30 - l5.30 w celu spisania protokołu
odbiorrr psa (wypełniany przez Wykonawcę) potwierdzający ilość i miejsce schwytanych psów.
1 l. Zamawiający zastrzega sobic prawo wg|ądu w pełną dokumentację dotyczącą każdego
odłowiollcgo z gminy Brańsk psa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

§3
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dr. U. z 2019 r., poz. I22 z późn. zm.), rozporządzenia MSWiA
z drria 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bęzdomnych zwlerząt
(Dz. U. Nr l l 6, poz. 7 53) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ż3 czerwca
ż004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzęnia schronisk dlazwierząt
(Dz, U. Nr 158, poz.1657).

§4
Wykonawcazobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszelkie święta)
do odłowu i transportu zwierzą: oraz zapewni całodobowy kontakt pod numerem
telefonu 50l 622 789 lub 5069923l3.

§5
1, Odłów bezdomnyclt zwierząt odtywaó się będzic wyłącznie na telefoniczne lub pisemne
zgłoszcnie Zamawiającego, w tcrminic nie dłuzszym niż 3 dni od zgłoszenia.
2, W przypadkach szczególnych tj. pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie
bezpieczeństwa rnieszkańców wsi odłów będzie przeprowadzany w terminie nie dłuższym
niż o godzin od zgłoszenia. a dostarczenie takiego psa do lekarza weterynarii w celu poddania
obserwacji nastąpi niezwłocznie po dokonanym odłowie.

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do irńensyr,vnego poszukiwania nowych właścicieli (opickunów)
dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Brańsk.
ż. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego w odniesieniu
do zwierząt, polegającego na:

a) unrieszczaniu i aktualizowaniu na swojej stronie intemetowej listy wszystkich dostarczonych
z terenu gmirry Brańsk psów wraz ze zljęciami i podstawowymi informacjami w celu umożliwienia
zdalnej identyfikacji zagubionych zwitzątprzez ich właścicieli oraz ułatwieniu procesu adopcji;
b) ogłaszania przyjętych zwierząt z terenu gminy Brańsk na portalach Internetowych do tego
przystosowanych az do dnia ich adopcji , zgonu, eutanazji.

§7
l. W ramach usługi odłowienia, transportu, przyjmowania i utrzymania bczdomnego zwierzęcia
z terenu Gminy Brańsk w Schronisku, Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia lekarzowi
weteryrrarii, z.którym ma zawartą umowę, wykonanie zabiega sterylizacji lub kastracji bezpańskich
zwierząt z terenu Gminy Brańsk
2. Zabieg kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku powinien być przeprowadzony po przebytej
cztcrnastodniowcj kwaranntalrnie (z wyjątkiem zwierząt co do których przeprowadzenie takiego
zabicgu może zagrażać ich zdrowiu lub zyciu) a w przwadku zwierząt zbyt młodych zawarcie
odpowiedniej klauzuli w umowie adop,:yjnej w której mowa będzie o konieczności poddania danego
zw ierzęcia temu zabie gowi.



§8
I , Za odłowienie, przyjmowanie i utrzyman ie wraz z opieką weterynaryjną, transpo rtęm oraz
wYkorranicm zabiegu sterylizacji/kastracji w schronisku psów ustala się-wynagrodzenie:
a) jednorazowY odłów 1300,00zł brutto za jednego psa Óoro-słego, za przyjęcie
i umieszczenie go w schronisku w Racl.,sach.
b) jednoraro*Y odłów - 400,00 zł irutto za jednego szczeniaka, za przyjęcie i umie szczęnię
go w schronisku w Radysach.
2- Przedkładanie wraz z Fakturą VAT lastępującego zestawienia, które będzie stanowiło podstawę
jej zapłaty tj.:
- zcstawienia iloŚci Psów odłowionych z terenu gminy Brańsk przewiezionych do Schroniska wraz
z Podaniem dat i miejsc odłowu, rasy c,dłowionego psa, numeru identyfikaóyjnego nadanego przęz
Schronisko wraz ze zdjęciem psów.
3. W PrzYPadku niedostarczenia z faktarą zcstawienia o ktorym mowa w § 8 pkt 2, faktura będzie
zw r acana Wykonawc y b ezj ej ksi ęgowani a i opłacenia.
4. WYnagrodzcrrie WYkonawcy płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek

bankowY, do którego bank prowadzi rachunek VAT w ciągu 30 d;i od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu.

łfrh,

§9l. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
dla wyłapywanych psów,

za zapewnienie nalezytych waruŃów

2- ZamawiającY zastrzega sobie pra\ło kontroli działalności Wykonawcy w okresie realizacji
postanowień ninicjszej umowy.
3 ZamawiającY moŻe odstąpiĆ od umc,wy zę skutkiem natychmiastowym jeżeti Wykonawca nie
Podjął wYkonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w pizypadku stwierdzcnia
lti cnai ezytego wykonan ia postanowi eń umow y przez Wykonawcę.

§l0l. WYkonawca zapłaci Zamawiającernu karę umowną w wysokości 80 oź jednostkowego
wYnagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 pkt l za każdy udokumentowany przypadók
nienaleŻYtego traktowania odłowionego psa do Schroniska z terenu gminy Brańsk.'a 2. WYkonawca zapłaci ZamawiającemL karę umowną w wysokości 1 Oo zł za każdy brak reakcji
na zgłoszenie w terminie, o któryrn mo\Ą,a w § 5 pkt 1 i 2.
3. WYkonawca zaPłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 zł w przypadku
rr>zwlązania ulnowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Kara umowna powinna byc zapłacolaprzez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z ządaniem zapłaty.
5. Zamawialącemu przysfugujc prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prarro dochodzenia, na zasadach ogólnych, Ódszkodowania
w wysokoŚci irutej niż kwota okreŚlona rv ust.3, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ ll

Unrowa została z,awarta na czas określony, począwszy od dnia podpisania umowy do 31 stycznia
202ż r.
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§12
Wszclkic zmiany umowy wymagaią formy pisemnego aneksu,
i podpisaneBo przęz wszystkie strony pod rygórem nieńazności.

opatrzonego kolejnym numerem

§13W sPrawach nicurcgulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy kodeksucywilnego.

§14
Umowę sPorządzono w trzcch jedrrobzrniących Ćgzemplarzach,zczegodwa egzem plarzeotrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Kontrasygnata Skarbnika Glniny

_,";.

cŁtl^
}}Vr,,i

,,]i.,, l i ] / l,!. /,,i,:]1ii ,

l',/,l|/(l 1iltii,;i:, tr], iiyll1,1-, i,

1,, r,,rl, i;ir_,l :;i,.i, t l( 1l, 
! 
x )( i i,]:,l( j(,

,, 1 

j 
r,l ;.;,;; ;,',;,-,!{), iir l, l',l :., li:l' /',\ /,1i",',} ł

,,i|,, ,,, Il1.1 Ll(} il,i(i, I,1i (], il:l(lł,li(ji)ll'i

,l;',
1] i

łillilN


