
UMOWA Nr 53/2020

Zawarta w dniu 30.12.2020 r. pomiędzy:

Gminą Radoszyce z siedzibą w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
reprezentowaną przez:

Michała Pękalę — Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce

przy kontrasygnacie Jolanty Fidos — Skarbnika Miasta i Gminy Radoszyce,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a
BAROS Maciej Glijer, ul. Berezów 76 D, 26-130 Suchedniów, NIP 663-115-05-16
zwany dalej WYKONAWCĄ o następującej treści:

~1.

1. Zamawiający zieca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą:
„Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Radoszyce w 2021 roku.”
z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 638.):

2. Zamawiający zieca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) Skuteczne wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy

Radoszyce i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych(tj. zwierząt
rannych w wypadkach drogowych) do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753 ze zm.),
Po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywało przy użyciu atestowanych środków
technicznych (a w szczególności: chwytak, siatki z obciążnikami, strzelba pneumatyczna,
klatka transportowa, klatki żywołapki,) i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i
zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich cierpienia; przy udziale osób odpowiednio
przeszkolonych do wyłapywania zwierząt. W przypadku ewentualnego użycia środków
farmakologicznych wymagany jest nadzór lekarza weterynarii.
Przewóz wyłapywanych zwierząt do schroniska odbywał będzie się przy pomocy środka
przeznaczonego do transportu zwierząt o nr rejestracyjnym ISK 21044 w sposób
humanitarny, niepowodujący cierpień zwierząt oraz zgodnie z właściwymi przepisami,

b) dozoru i utrzymania wyłapanych z terenu gminy Radoszyce zwierząt;
c) wyżywienia bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji

żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu
żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,

d) prowadzenia nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny oraz po okresie kwarantannie, w
tym w szczególności do:
— podania środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych

i zewnętrznych,
— podania środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie

ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia,
— poddawanie zwierząt obligatoryjnym zabiegom kastracji i sterylizacji (z wyjątkiem

zwierząt, co do których przeprowadzenie takiego zabiegu może zagrażać ich zdrowiu lub
życiu) a w przypadku zwierząt zbyt młodych zawarcie odpowiedniej klauzuli
w umowie adopcyjnej, w której mowa będzie o konieczności poddania danego zwierzęcia
temu zabiegowi.



poddawanie zwierząt zabiegom elektronicznego znakowania,
zapewnienia opieki lekarza weterynarij zwierzęciu w sposób polegający
na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu
zabezpieczenia go przed zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w
celu powrotu do zdrowia i sprawności,

e) kompleksowej opieki weterynaryjnej,
D identyfikacji zwierząt przyjrnowanycl-i do schroniska, a w szczególności oddzielenie zwierząt

agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy,
g) usypiania ślepych miotów zwierząt doprowadzanych do schroniska,
h) wykonywania utylizacji zwłok zwierząt, których śmierć nastąpiła Po przyjęciu

do schroniska,
i) prowadzenia karty ewidencyjnej przyjmowanych i wydawanych zwierząt w sposób polegający

na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wiek zwierzęcia, wielkość), daty jego przyjęcia,
zdjęcia danego psa, nr chipu, danych dotyczących prowadzonych szczepień i zabiegów
weterynaryjnych, daty opuszczenia schroniska z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska,
w przypadku śmierci zwierzęcia podanie daty i przyczyny śmierci,

j) prowadzenia działań mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom;
k) umieszczenia na swojej stronie internetowej listy wszystkich dostarczonych z terenu Gminy

Radoszyce zwierząt wraz ze zdjęciami i podstawowymi informacjami.
I) dostarczania do Urzędu, wszystkich umów adopcyjnych wraz ze zdjęciem adoptowanego

zwierzęcia, w których zawarte będą dane: seria I nr dowodu osobistego, imię, nazwisko, adres
zamieszkania;

3. Wykonawca w momencie wyłapaniaiprzejęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane
z utrzymaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki i z tego tytułu
nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z
~ 4 niniejszej umowy.

4. Wyłapywanie zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez
pracowników referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej I Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach lub Policję pod numerami 41 25 44 220, 515 732 363

5. Pozostałe zgłoszenia tzw. mniej pilne mogą być dokonywane za pomocą adresu e-mail
baros.rn~vp.pl

6. Wykonawca podejmie się wykonania usługi wyłapywania zwierząt w momencie przyjęcia
zgłoszenia od Zamawiającego. Jednakże w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców
Gminy przed atakami zwierząt Wykonawca zobowiązany jest dokonać w takich przypadkach
wyłapania w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 4 godzin
od chwili zgłoszenia. W pozosta~ych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać
wyłapania zwierząt w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem.

7. O wyłapaniu zwierząt Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego protokołem przejęcia
zwierząt wraz z załączoną kolorową fotografią z uwiecznieniem jego peiriej sylwetki
sporządzanym na koniec każdego miesiąca. Wykonawca, Po wyłapaniu zwierzęcia przewozi go do
miejsca schronienia i zapewnia mu właściwą opiekę weterynaryjną.

~2.

1. W razie niemożności prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się
realizować usługę do skutku, jednocześnie niezwłocznie informując Zamawiającego o tym fakcie.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne
do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów.

~ 3.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności:



1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt(t.j. Dz. U. z 2019 r~. poz. 122 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. W

sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdonmych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967),
4) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z

2019 r. poz. 2010),
5) rozporządzei~ja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnyc1~ dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z
2004r.Nr 158, poz.1657).

~ 4.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według określonych stawek przedstawionych

poniższej.:

Usługa
Skuteczne wyłapanie i transport bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Radoszyce — za 1 szt.
opłata jednorazowa (pies, kot)

Utrzymanie i sprawowanie opieki nad
bezdomnym psem w schronisku — opłata
jednorazowa za I psa

Utrzymanie i sprawowanie opieki nad
bezdomnym psem (szczeniakiem do 6
miesięcy) w schronisku — opłata jednorazowa za
I psa (szczeniaka)

Utrzymanie i sprawowanie opieki nad
bezdomnym kotem w schronisku — opłata
jednorazowa za I kota

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z faktyczną ilością wyłapanych
zwierząt.

3. Zamawiający rozhicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia
następować będzie na podstawie faktur wystawianych na Gminę Radoszyce, ul. Zeromskiego 28,
26-230 Radoszyce, NIP: 658-18-67-725 przedłożonych przez Wykonawcę wraz z kopią protokołu
przejętych psów w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Ceny nie będą waloryzowane w okresie trwania umowy.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. I wyczerpuje wszelkie roszczenia związane

z odpłatnością usługi.

~ 5.

1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pan Robert Lisowski - (41) 3735083,
2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Pan/i Anna Moroz —(41) 2544220



6.

1. W okresie obowiązywania niniejszej urnowy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli ilości bezdomnych zwierząt pochodzących
z terenu Gminy przechowywanych w schronisku.

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy podczas kontroli poprzez wyznaczenie osoby
posiadającej wiedzę i kompetencję w zakresie będącym przedmiotem umowy, która będzie
udzielać stosownych wyjaśnień.

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego, bądź osób przez niego upoważnionych o konieczności podjęcia
działań wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa przeciwdziałaniu epidemii, pandemii
oraz chorobom zakaźnym roznoszonym przez zwierzęta.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Radoszyce mogą być
bezpłatnie zabierane ze schroniska dla zwierząt do adopcji przez osoby chętne.

~ 7.

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,

~ 8.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca
nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w przypadku
stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowanie jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

~ 9.

Zamawiający w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca łamie postanowienia urnowy, ma prawo
zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 000 zł płacone na konto Gminy Radoszyce.

~„1o.

Zmiany warunków umowy lub jej zakresu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

~11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego

~ 12.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

~ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, dwa Zamawiający.

Zamawiający: awca:
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