
t]MOWA nr0112020

za,wartaw Liniewie w dniu 01 stycmia 2020 roku pomiędzy

Gminą Liniewo z siedzlbąw Liniewie, NIP 591-15-67-501, REGON 191675190
reprezentow aną pIzęz Mirosława Warczaka Wójta Gminy Liniewo

zwanąw dalszej części Zamawiającym,
a

Fundacją "Animalsi", z siedzibą w Gdansku
ul.Wolności 48lI,80-538 Gdńsk , NIP: 586-229-82-47, R.EGON 361878540

reprezentowanq przez Wojciecha Geberta - członka zarzqdu
zNv arĄ dalej Wykonawcą,

§1
Zarnawiający powierza, a Wykonawca prryjmuje do realizacji, zgodnie z zapisarli Ustawy z dnia
2i sierpnia I997r. o ochronie rwierząt (tj,Dz,U, z 20]7r. poz, ]840 ze zm.),Rozpotządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r, w sprawie szczegołowych wymagań
weterynaryjnych dlaprowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. nr ]58, poz, l657) oruz
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrmych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych rwierząt (Dz. U. z 1998r. nr ]]6,
poz, 753), usługę polegającą na wyłapywaniu i zapewnieniu opieki nad bezdomnymi rwierzętami
z tęrenu Gminy Liniewo.

§2
Zakres zamawianych usług obejmuje:

1. WYKONAWCA zobowiąnlje się do odławiania bezpańskich psów, po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym przez Wznaczony do tego celu organ w gminie Liniewo.
Zgłoszenia interwencji pIzez osoby prywatne będą realizowane tylko po godzinach pracy
Zamawiającego, zadartie takie będzie uznane przęz Gminę Ęlko po ponownym zgłoszenhl
o s o by interweniuj ąc ej w najbliżsry m mo żl iwym termini e u Zanavł iając e g o.

2. Humanitarne odławianie bezdomnych zwierząt. Pierwsza próba podjęta zostanie w ciągu
24 godzin. W przypadku niemożności realizacjt z przlczln niezależnych, kolejne próby
zostaną wykonane w ciągu następnych 48 h oraz, w zalężności od okoliczności, ponawiane
do skutku.

3. Humanitarne wyłapywanię rwierzątptzy uĄciu specjalistycznęgo sprzętu weterynaryjnego
przęz osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie przeszkolenie,

4. Transport zslłierzątv,yłącznie dostosowanym do tego pojazdem.

5. Zapewnienie miejsca w schronisku w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43, osiemnastu
odebranym lub odłowionym rwierzętom z tęrenu gminy Liniewo. Powyżej tej ilości
rwierząt nastąpi dodatkowo rozliczenie od kazdeg o rwierzęcia w cenie I600zł.+23Yo vat na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6. Właściwe, zgodne z przepisarrti Ustawy z dnia 21 sierpnia l997r o ochronie zlltierząt,
traktowanie odłowionych, zagubionych, porzuconych lub z innych przlczln bezdomnych
młierzą! którę w wyniku zdnzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji oraz
objęcie ich opieką, polegającą fia zapewnieniu pomieszczeń, boksów chroniących przed
zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła
uwzględniających potrzeby behawioralne psów, odpowiednią karmę i staĘ dostęp do

7, Zapevłnienie stałej opieki weterynaryjnej bezdomnym nvierzętom (leczenie,
obowiązkolvych szczepień, sterylizację/kastrację, odrobaczanie,
oraz prowadzenie kwarantanny dla nowo przyjętych rwieruąt). i r->
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8. Prowadzenie kampanii adopcji w celu znalęzięnia nowych domów dla bezdomnychrwterząt
- poszukiwaniu nowych domów dla rwierząt i przekazywaniu do adopcji osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im naleĘte waruŃi bytowe.
Umieszczanie na stronie internetowej; portalach społecznościowych oraz w mediach
regionalny ch zdjęć i opisów mvterząt przebywających w schronisku.

9. Do adopcji mogą byó wydawane tylko rwterzęta wysterylizowane/ wykastrowane (chyba,

że wiek lub stan zdrowia rwierzęcia stoją na przeszkodzie), na podstawie wypełnionych
dokumentów określonych w regulaminie schroniska oraz szczepione przeciwko wściekliznie
oraz lnnym chorobom wirusowym. W szczególnych przlpadkach stwierdzonych przez
Ięknza weterynarii, ze względu na stan zdrowia oraz wiek uniemożliwiający sterylizację
i kastrację, zabiegi te mogą nastąpić, po podpisaniu stosownych dokumęntów ptzez nowego
właściciela.

10. Prowadzenie ewidencji bezdomnych rwierząt przebywających w schronisku pochodzących
z terenu Gminy, ze wskazaniem daĘ i miejsca odbioru, daĘ przyjęcia do schroniska,
z opisem zvłierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie oraz imię,
z danymi dotyczącymi kwarantanny, przeprowadzonych szczepieniach i zabiegach
weterynaryjnych, datą opuszczęnia schroniska, umową adopcyjną, datą śmierci z podaniem
przJczyny - dokumentacja potwierdzająca przekazanie sźuk padĘch i uśpionych zvvierząt
do utylizacji.

1 1. Ponoszenie kosżów utylizacji nryłok zwierząt padĘch na terenie schroniska.

12. Schronisko posiada pomieszczęnia z ptzeznaczeniem na segregację rwierząt ze względu na

- wiek, płeć, stan zdrowia, kwarantannę, agresję.

13. Zapewnienie gotowości usługi w sytuacjach alarmowych po godzinach pracy Urzędu oraz
w dni wolne i świąteczne.

14. Przyjmowanie zwierząt odbieranych właścicielom w wyniku interwencji doĘczących
niehumanitamego traktowania zwierząt w oparciu o decyzję władz samorządolvych
(Prezy denta, Burmi str za, W ójta).

15. Prowadzenie nieodpłatnych zajęć w zakresie edukacji humanitarnej dla szkół, klubów
seniora, dla ośrodkow z trudną młodzieżą i domów kultury na teręnie schroniska w
Kościerzynie.

§3

1. W celu realizacji zadń Wykonawc a zobowiązllje się do ścisłej współpracy z jednostkami
instytucj i pństwowych i samorządu terytorialnego.

2. Wyłapywanie bezdomnychrwierząt będzie następowało po telefonicznym zgłoszeniu ptzez
Zarnavłiającego. W przypadku zagrożenia zdrowia i 4cia ludzi, dokonanie odłowu winno
odbyć się nięnłłocznię po przyjęciu zgłoszenia od straĘ gminnej, policji lub
Zatnawiającego.



1, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z naleĘtą starannością i zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie naleĄtych warunków
dla wyłapywania bezdomnych nvterząL

3 . Wykonawc a r ealizuj e zamówieni e przy użyciu własnych lrządzeń i natzędzi.
4, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dztałania osób, którym powierza realizację

zamówienia.
5. Strony oświadczaj ą, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i naleĄtego

wykonania obowiązków wynikaj ą cy ch z umowy.

§4

§5

§6

1. Odbiór nłvierząt ze schroniska przez nowych właścicieli może nastąpić dopiero po odbyciu
piętnastodniowej kwarantanny przewidzianej w Regulaminie schroniska,

2. Waściciele rwieruąt mają prawo do odbioru swoich rwierząt po opłaceniu poniesionych ptzez
Wykonawcę ko sżów rwiązany ch z ttturzy mani ęm i lęczeniem zwier zęcia.

3. W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgloszenia się przez niego do schroniska w ciągu
15 dni od dnia umieszczęniamłierzęcia,może ono być przeznaczone do adopcji.

Za wykonarrie przedmiotu umowy określonego w § 2, Zalrtawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
24.100,00 zł. brutto (słownie: dwadzieściacńery tysiące sto złotych, 00/100) zawierającą podatek
VAT w wysokości 23Yo, stanowiącą częściowy zsłrot kosztów utrzymania w schronisku
dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Liniewo. Kwota ta będzie podzielona na ilość miesięcy
obowiązywania niniejszej umowy, tj. dwanaście miesięcy. Pozostałe koszĘ wykonania niniejszej
umowy ponosi w całości Wykonawca,

§7

1. Rozliczanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie comiesięcznej prawidłowo wystawionej
na początku danego miesiąca faktury, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia jej do siedziby
Zanawiajacego na konto Wykonawcy nr :921140 2004 0000 3802 7800 8851 .

2. Zamawiający akceptuje dostarczanie faktur drogą elektroniczną,

§8

1. Strony ustalają, że odbiór bądź vłyłapywanie bezdomnych rwierząt będzie następowało
po telefoni cznym zgłoszeniu ptzez Zamawiającego,

2. Osobą odpowiedzialnązabieżące kontakĘ z Wykonawcą po stronie Zarnawtającego jest:
Anna Turzyńska numer telefonu kontaktowego 508 3I1 986

3. Osoby odpowiedzialne zabieżące kontakty zZamawiającym po stronie Wykonawcy są:
- numer interwencyjny schroniska:573 440 610
- Wojciech Gebert, numer telefonu: 502 388 014 t .

- Aleksandra Pawlak, numer telefonu: 668 046 572 .

4, Zarnawiający *yrnu"ry osobę, np. pracownika straży gminnej do kontaktów alarmowych w
wolne i świąteczne pod numerem tęlęfonu : 508 317 986

§9

Umowa zostaje zavłarta na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 3I.12.2020 r,
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§10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywanta zadń objętych
niniejszą umową przez Wykonawcę, ze szczęgólnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów
Ustawy zdnia21 sierpnia 1997r. o ochronie rwterząt,

§11

1. Umowa moze zostać rozwiązana przez Zamavłiającego w przypadku wykonania umowy przez
Wykonawcę w sposób niezgodiy z jej postanowieniami, w szczęgolności w przypadku
niehumanitarnego traktowania rwieruąt, zaś przez Wykonawcę w przypadku braku zapłaĘ
wynagrodzęnia za okres np. 2 miesięcy. W wyżej wymienionych przypadkach rczvvlązarie
umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od doręczenia złożęnia na piŚmie przęz
uprawnionego stosownego oświad częnia wraz |Lzasadnieniem.

2, Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych - zgodnie z art. 4 pkt 8 Ww ustawy,

3, W sprawach nieuregulowanych niniejszą rrmową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o ochronie zvłierząt oraz Rozporządzenta Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 częrwca 2004t. w sprawie szczegółovlych wymagń weterynaryjnych dla
prowadzenia schroni sk dla rw ter ząt,

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozsttzyga właściwy Sąd dla siedziby
Zamawiajacego.

§13

Umowę sporządzono w cźeręch jednobrzmiących egzemplarzach,2 egzempIarze dla Wykonawcy
i 2 e gzemplar zę dla Zamawnj ąc e go.

WYKONAWCA:
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