
Umowa na świadczenie usług

w zakresie opieki, pielęgnacji bezdomnych zwierząt domowych

zawarta w dniu 28 stycznia 2013 roku w Urzędzie Gminy w Klimontowie

pomiędzy

Gminą KLIMONTÓW reprezentowaną przez

Wójta Gminy - Ryszarda Adama Bień

Skarbnika Gminy- Annę Sobolewską

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

Ośrodkiem dla Zwierząt Domowych „CORTEZ"

Kamil Wrzyszcz

Bystrojowice 7

27 - 650 Samborzec

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1

l .Ilekroć jest mowa o ustawie o ochronie zwierząt, należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.( Dz.U.

z 2003 nr 106 póz. 1002").
2.Przez opiekę = pielęgnacja- (,^synonim" -dbałość, pielęgnowanie, staranie, troska, troskliwość, troszczenie

się"- słownik języka polskiego) - rozumie się przez to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a

zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskać i

utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone
przez człowieka.

§2

l .Zamawiający sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru Gminy Klimontów (Komentarz : zgodnie z

art.ll ust. l ustawy o ochronie zwierząt)

2. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie

wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury /pkd 96.Q9.ZJ do czasu znalezienia dla nich właściciela

(stałego opiekuna).

3.Zamawiający odpłatnie, tymczasowo, do czasu znalezienia miejsca w schronisku dla zwierząt, powierza sprawowanie

opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi z terenu Gminy Klimontów Wykonawcy, zaś Wykonawca

zobowiązuje się do sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi z terenu Gminy Klimontów zgodnie

z pkt. za wynagrodzeniem.

§3

l .Wykonawca w ramach odpłatnego świadczenia usługi sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi



zobowiązuje się do zapewnienia opieki, wyżywienia bezdomnym zwierzętom domowym ujętym na terenie Gminy

Klimontów

2.Za zgodą Zamawiającego i przy współpracy organizacji społecznej o której mowa w § 8 pkt. 2 , której celem

statutowym celem niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom, Wykonawca podejmie działania w celu znalezienia

nowego właściciela.

3.Zasady przyjmowania zwierząt pod opiekę, ich przetrzymywania i wydawania określa szczegółowo załącznik nr l do

niniejszej umowy.

4.Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi obowiązuje w sposób ciągły przez całą dobę.

§4

l.Dla zwierząt objętych opieką Wykonawcy prowadzony będzie stosowny rejestr obejmujący w szczególności:

•opis zwierzęcia ( gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie, zdjęcie)

•datę przyjęcia pod opiekę

•dane dotyczące kwarantanny

•dane dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia (w tym przebiegu szczepień, zabiegów weterynaryjnych, przyjmowanych

leków).

•datę i osobę , której przekazano zwierzę

§ 5

l.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt l Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według stawki

dziennej 8 zł netto (słownie: siedem złotych netto, wynagrodzenie nie zawiera podatku od towarów i usług) od każdego

objętego opieką bezdomnego zwierzęcia domowego z terenu Gminy Klimontów

2.Wynagrodzenie przewidziane w pkt . l nie dotyczy sterylizacji i kastracji zwierząt, a także leczenia, które to

czynności opłacane będą przez Zamawiającego,

3.Poza wynagrodzeniem przewidzianym w pkt l Zamawiający zobowiązuje się do przekazania bezdomnego zwierzęcia

domowego z terenu Gminy Klimontów do Ośrodka dla Zwierząt Domowych „CORTEZ" w Bystrojowicach wraz z

kompletem dokumentów tj. książeczką zdrowia zawierającą potwierdzone przez lekarza weterynarii wpisy o

szczepieniu przeciwko wściekliźnie, przeciwko chorobom wirusowym.

4.Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Zamawiającemu faktury za każdy miesiąc świadczonej usługi tj. opieki

nad bezdomnymi zwierzętami domowymi do dnia 5 każdego miesiąca wraz z załącznikiem zawierającym opis stanu

zdrowia zwierząt, ich stan liczbowy oraz dokumentację fotograficzną

S.Termin płatności faktury strony ustalająna 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§6

l.Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 28.01.2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.

2.Strony mogą przedłużyć czas trwania niniejszej umowy na dalszy czas określony poprzez podpisanie stosownego

aneksu.



§ 7

1.Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia

dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.W wypadku rozwiązania umowy strony w okresie wypowiedzenia zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań

celem zapewnienia dalszej realizacji opieki przez Zamawiającego nad bezdomnymi zwierzętami domowymi.

§8

1.Osobą nadzorującą wykonywanie usług świadczonych przez Wykonawcę z ramienia Zamawiającego będzie

Adamczak Wiesława

2.W ramach realizacji art. 3 oraz art.ll ust.4 ustawy o ochronie zwierząt w zakresie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami domowymi z Gminy Klimontów umieszczonymi w Ośrodku dla Zwierząt Domowych „CORTEZ" w

Bystrojowicach współdziałanie realizować będzie Fundacja na Rzecz Ratowania Bezdomnych Zwierząt „Happy

Garden" w Tarnobrzegu, której statutowym celem jest:

a)niesienie pomocy i opieki porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

b)działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami

c) udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,

d)wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

e)ochrona środowiska i ochrona zwierząt,

f) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi, w szczególności

poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych

przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.

§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Aneksy i załączniki stanowią integralną część umowy.

3.W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mająprzepisy kodeksu cywilnego.

4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik nr l

l .Opieką objęte zostaną bezdomne zwierzęta domowe z terenu gminy Klimontów

2.Każde objęte opieką zwierzę zostaje ujęte w stosownej ewidencji prowadzonej przez Wykonawcę.

3.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zawierającej następujące informacje:

a.opis zwierzęcia (gatunek, wiek, pleć, maść, oznakowanie, zdjęcie)

b.datę przyjęcia pod opiekę

c.dane dotyczące kwarantanny

d.dane dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia (w tym przebiegu szczepień, zabiegów weterynaryjnych, przyjmowanych

leków).

e.datę i osobę , której przekazano zwierzę

4.Wykonawca przechowuje zaświadczenia o szczepieniu na wściekliznę, a w przypadku oddania psa osoba odbierająca

zaświadczenie zobowiązana jest do pokwitowania jego odbioru .

5.Zwierzętom zapewnia się opiekę weterynaryjną obejmującą kontrolę stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie opartą na

umowie z lekarzem weterynarii świadczącym usługi weterynaryjne.

6.Zwierzętom zapewnia się swobodne poruszanie, legowisko, stały dostęp do wody i wyżywienia.

7-Zwierzęta nie odebrane przez właścicieli lub opiekunów w ciągu 14 dni mogą być wydane osobom chcącym

posiadać zwierzę i dającym jednocześnie gwarancje otoczenia zwierzęcia właściwą opieką oraz pod warunkiem

spełnienia art.9 ust. l i 2 ustawy o ochronie zwierząt.

S.Zwierzę wydaję się czyniąc wzmiankę o tym fakcie w prowadzonej dokumentacji i wydając osobie odbierającej opis

zwierzęcia z danymi o przebiegu przeprowadzonych szczepień.

9.Umowę adopcyjną z nowym właścicielem podpisze w imieniu Zamawiającego przedstawiciel Fundacji na Rzecz

Ratowania Bezdomnych Zwierząt „Happy Garden" w Tarnobrzegu -Aneks do umowy

lO.Zwierzę, które pozostaje w leczeniu można wydać do adopcji w przypadku, gdy adoptujący deklaruje wolę /na

piśmie/ kontynuowania leczenia na własny koszt.

11. Zakazuje się wydawania zwierząt: osobom poniżej 18 roku życia, nietrzeźwym.

12. Usypianie zwierząt odbywa się wyłącznie przez lekarza weterynarii w przypadkach i warunkach przewidzianych w

art. 33 z uwzględnieniem art.34 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt za wyłączną pisemną zgodą

Zamawiającego tj. Gminy Klimontów
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