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w Osieku Małym, 6ż - 613 Osiek Mały
Gminą Osiek Mńy z siedzibą przy ul, Głownej 1
NIP 6662089344 REGON 3I1,0I9z95
GÓrczewskiego
reprezentow anąprzez,, Wojta Gminy - Marka
zw aną dalej,,Zamawiaj ącym"
a

jTjZ,,ANIMALS" z siedzibą w Bojano
ogólnopolskim Towarzystwem ochrony Zwierząt
stowarzyszen 1189 Sądu
przy ul. Rzemieślniczej 2,84-ż01 Bojano, wpisanym do rejestru
podmiot wpisany również do fejestru przedsiębiorców
okręgowego w Byd§oszczy.
yIII Wydział Gospodarczy
prr"ł siaRejonowy Gdańsk _ pół.ro. w Gdańsku,
prowadzony
^
0000069730, REGSN 092906022
Krajowego Rejestru śądo*egopod numerem KRS
reprezentowan)Ąn przęzi
Ewę Gebert - Prezesa
Edytę Dawidowską

- Wiceprezes-Skarbnik

Zwanymw dalszej częściumowy,,Wykonawcą"

ustawy
Zavł arcie niniej szej umowy nie wymaga stosowania
zamówień publicznych (Dz,

V zZÓfirpoz.907

z

dnia

29 stycznia ż0O4r Prawo

zezm.),zgodnie zart,4 pkt 8 tej ustawy,

§1
j
Przedmiotem niniej szej umowy est:

twierzątodłowionych z terenu gminy osiek
Przyjmowanie do schroniska na stałe bezdomnych
Małym w ilościokoło 20
MĄ będących dotychczas pod opieką Urzędu Gminy w osieku
zwiększeniu ibędzie wynikać
sźŃ; (Faktyczna ilośó moze ulec zmian ię żn.zmniejszeniu lub
psów),
z ilościrzeczywiście odłowionych bezdomnych

prowadzonych ptzez
zwierzęta przyjmowane mogą byó do różnych oddziałów
,,ANIMALS" wymienionych w KRS,
§2

oToz

następujące obowiązkt:
Zamawiający zLecaa Wykonawca przyjmuje do wykonania
wyłapanych z
al zapewnienie miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie pomieszczenia
* schronisku, zapewniając
terenu gminy osiJk MŃy bezdomnych prÓ*
atmosferycznymi z dostępem do światła
chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,
dziennego, umozliwiającego zmianę pozyń ciała,
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b/ kompleksową opiekę nad zwierzętami w ścisłejwspółpracy z lekarzem weterynarii na
zasadach określonych w art. 1 1 ust 1 ustawy z dnta 21 sierpnia 7997r o ochronie zwrcrząt (tekst
jednolity Dz.U zż0I3r, poz. 856),
c/ profilaktykę, leczenie, szczepienia, sterylizacjębądż kastrację
przez Zamawiaj ące go ci ęzarnej suki uśpienia ślepego miotu,

aw przypadku

przekazania

dl

prowadzenie ewidencji psow umozliwiającej identyfikację zwterzęcia przez cały okres
pobYu zwrcrzęcia w schronisku,
e

l

zapewntenie wyzyłvi enia,

tl

prowadzenie dziŃań zmierzających do adopcji

i

przekazywanie zwterząt nowym

właścicieiom,

gl w

przypadku padnięcia/ uśpienia zwierzęcia ptzekazanie jego zwłok do utylizacji

prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony,

W przekazante Zama-wiającemu (na koniec roku kalendarzowego) sprawozdania dotyczącego
pr zekazany ch zwier ząt.
Przedmiot zamówieńanależy rcalizowac zgodnie z;
1/ Ustawą z dnta 21 sierpnia I997r o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U z 20|3t poz,

2)

856)

2l lJstaulą z dnia 11 marca ż0O4r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób

U z 20 I 4r p oz. 1 5 3 9)
3l Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia23 częTwca2004r w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dia prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt (Dz.U z2004r Nr 158, poz. 1657)
zakażny ch zwierz$. (tekst j ednoliĘ

D

z.

§3
'Wykonawcajest obowtązany potwierdzić datę ifaktprzyjęciazńeruąt do schroniska.

§4
Upowaznia się Wykonawcę do wydania rwteruęcia osobie trzeciej. Wydanie możę nastąpić
nie wcześniej niżpo upłpvie 14 dni od chwili przyjęciazwierzęcia do schroniska.
§5

i.
2.
3.
4.

Umowa zostaje zawarta do dnia 31.72.20I5r
Terminy przekazania do schroniska bezdomnychzvlierząt odłowionych z terenu Gminy
Osiek Mały utrzymywanych dotychczas przez Zamawiająeego ustalone będą pTzęz
Strony każdorazowo w formie telefonicznej.
Przejęcie z,łvierząt_ do schroniska potwierdzone będzie Protokółem podpisanym ptzez
strony, którego wzór stanowi zŃączńk nr 1 do niniejszej umowy.
Transport zwierzątdo schroniska zapewniaZarnawiający.

§6

1) Wykonawcazaptzejęcie na stale do schroniska i utrzymanie w schronisku psów dotychczas
utrzymyłvanych przez ZamawiĄącego ottzyma jednorazową zryczńowaną kwotę w
SF,ńRBtilK
:;O TOVńRZYST./VA
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wysokości 1.000,00 zł brutto ( słownie: jeden tysiąc zŁotych 00/100) za I sńukę psa, co
stanowi pokrycie częściowych kosztów utrzlłnania psa w schronisku.
2) Rozliczenię za przejęcie psów do schroniska dotychczas utrzymywanych przez
Zamawiającego nastąpi na podstawie rachunku/noty księgowej wystawionego po
protokolarn5.łn odbiorze psów ptzekazanych Wykonawcy przęzZamawtającego i stanowić
będzie iloczyn ilościprzejętych psów oraz zryczahowanej ceny jednostkowej za psa
określonej wp-kcie 1 niniejszego paragrafu.
3) Całkowita wartośćumowy nie moze przehoczyć kwoty 20.000,00 zł brutto ( słownie:
dwadzieścia tysięcy ńotych 00/100) Stowarzyszenie podlega zwolnieniu z podatku VAT.

§7
Należnośóokreślona w § 6 niniejszej umowy pŁatnabędzie przelewem w ciągu 14 dni od daty
przedłożeruaprawidłowo wystawionego rachunku/noty księgowej.

§8
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo kontroli schroniska celem sprawdzenia czy Wykonawca
wyrłriązuje się znńożonych obowiązków określonych w § 2 umowy.

§9

Każdej zę stron umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, Wypowiedzenie umowy winno być skierowane na
piśmie,a okres wypowiedzenia liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym złożonęzostało wypowiedzenie.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy o ochronie zwietząt i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
§

Spory wynikające

z

11

realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygń sąd właściwydla

Zamawiającego.

§12

Wszelkie zmiarry warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

niewazności

§ 13

w

trzęch jednobrzmiących egzemplarzach
egzemplarue dlaZarnawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa została sporządzona

z

czego dwa

Wykonawca:
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