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Porozumienie nr OS.6140.3.2016, OS.1B.2016.DGG
dotyczące punktu czasowego pobytu zwierząt bezdomnych na terenie działki gminnej
przy ul. Krotowskiego 16, w Mosinie
zawarte w dniu l stycznia 2016 r. w Mosinie pomiędzy:
Gminą Mosina,
reprezentowaną przez
Burmistrza Gminy Mosina, Pana Jerzego Rysia,
z kontrasygnatą skarbnika Gminy Pani Marii Borowiak,
zwaną w dalszej części porozumienia „Zamawiającym",

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G,
62-050 Mosina,
reprezentowaną przez
Pana Andrzeja Strażyńskiego - Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części porozumienia „Wykonawcą".
Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., póz. 1515), w związku z art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856 z późn. zm.), pomiędzy stronami zostaje zawarte
porozumienie, o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania publicznego,
polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mosina, poprzez
czynności zarządzania i zapewnienia obsługi oraz utrzymania należytego stanu technicznego
punktu czasowego pobytu zwierząt, znajdującego się na działce gminnej przy ul. Krotowskiego
16, w Mosinie.

§2
1. Realizacja zadania polegać będzie na odbiorze żywych psów i kotów, odłowionych
z terenu Gminy Mosina przez odpowiednie służby wykonujące zadania w tym zakresie,
tj. przez Straż Miejską w Mosinie.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż niedopuszczalny jest odbiór zwierząt bezdomnych
od innych podmiotów, niż określony w ust. l.
3. Realizacja zadania, o którym mowa w § l mniejszego porozumienia wykonywana będzie
przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, z siedzibą przy ul. Sowinieckiej
6G, 62-050 Mosina.

4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze Schroniskiem w Skałowie w zakresie
adopcji przekazanych do schroniska zwierząt.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadań wynikających z porozumienia
z należytą starannością, a w szczególności zobowiązuje się do właściwej opieki nad
powierzonymi mu do opieki zwierzętami, oraz do ponoszenia za nie całkowitej
odpowiedzialności.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru w sposób umożliwiający ocenę
i kontrolę wykonywania zadań pod względem rzeczowym i finansowym, w szczególności
zobowiązany będzie do prowadzenia rejestracji zwierząt, obejmującej: miejsce
znalezienia zwierzęcia, podmiot przekazujący, oraz liczbę dni pobytu zwierzęcia
w punkcie czasowego pobytu, z rozgraniczeniem na poszczególne miesiące.
7. Wykonawca umożliwi wejście na teren punktu czasowego pobytu przedstawicielom
Gminy, celem sprawdzenia sposobu realizacji powierzonego zadania.
§3

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń, kojców dla psów,
oraz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach magazynowych oraz dbanie
o czystość w tych pomieszczeniach i przestrzeganie przepisów ppoż;
2) Zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, celem zapewnienie opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami znajdującymi się w punkcie czasowego pobytu zwierząt wg aktualnych
potrzeb. Zapłata za wykonane usługi na podstawie cennika, stanowiącego załącznik nr l
do przedmiotowego porozumienia;
3) Dbanie o odpowiedni stan higieniczno-sanitarny kojców dla zwierząt, terenu wybiegu
oraz o dobry stan techniczny ogrodzenia punktu czasowego pobytu dla psów;
4) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów dla przytuliska.
§4

1. Wykonanie na rzecz Zamawiającego innych czynności zleconych Wykonawcy,
dotyczących prowadzenia punktu czasowego pobytu zwierząt, w tym leczenia zwierząt
chorych wymaga każdorazowo konsultacji, określającej zakres powierzonych czynności
do wykonania przez Wykonawcę, wykraczających poza normalną, obsługę.
2. Zamawiający wyznacza do konsultacja, o której mowa w § 4 ust. l swoich przedstawicieli
w osobie Pani Dominiki Grząślewicz-Gabler, tel. 618 109-545, Pana Krzysztofa
Kaczmarka, tel. 722-323-208, 608-406-013, Pana Andrzeja Woźniaka, tel. 510-143-150.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. l bez potrzeby
wprowadzania zmian w treści porozumienia.

§5

1. Z tytułu realizacji niniejszego porozumienia Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie,
obliczane wg poniższej kalkulacji:
1) Za czynności związane z utrzymaniem i obsługą punktu czasowego pobytu zwierząt
bezdomnych (bez względu na ilość zwierząt) wynagrodzenie w formie zryczałtowanej
stawki w kwocie 2.500,00 zł netto/miesiąc, tj. 3.075,00 zł brutto/miesiąc (słownie:
trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych °°/ioo)- Ryczałt obejmuje przede wszystkim:
a) wynagrodzenie pracownika,
b) media (woda, koszty ogrzewania, energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych
i płynnych),
c) utrzymanie terenu (koszenie trawy, sprzątanie, odśnieżanie, posypywanie
piaskiem),
d) naprawy (kojce, budy, ogrodzenie, wyposażenie biura),
e) utrzymanie pomieszczenia socjalnego i wyposażenie (środki czystości, środki
dezynfekcyjne, odzież ochronna, rękawice, nadzór BHP, materiały biurowe,
urządzenia do czipowania psów, karta telefoniczna, smycze, obroże, miski,
kagańce, szczotki do czyszczenia),
f) koszty zaopatrzenia (koszty paliwa),
g) dezynfekcja,
2) Ryczałt dzienny za pobyt każdego bezdomnego zwierzęcia w punktcie czasowego
pobytu zwierząt w kwocie 2,00 zł/dobę netto plus VAT, tj. 2,46 zł/dobę brutto
(słownie: dwa złote 46/ioo),
3) Ryczałt miesięczny obejmujący opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w kwocie
150,00 zł netto/miesiąc, tj. 162,00 zł brutto/miesiąc (słownie: sto sześćdziesiąt dwa
złote °°/ioo)- Opłata obejmuje:
a) okresowo - l raz w miesiącu sprawdzenie warunków sanitarnych w punkcie
czasowego pobytu zwierząt,
b) kontrolę nowo przyjętych zwierząt oraz nadzór nad zwierzętami przebywającymi
w punkcie czasowego pobytu zwierząt,
c) dokonywanie wpisów w książce kontroli sanitarnej wykonywanych czynności
weterynaryjno-sanitarnych.
4) Za czynności związane z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, stosownie do art. l la ust. 2
pkt 8, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. póz.
856) wynagrodzenie w formie zryczałtowanej stawki w kwocie 360,00 zł
netto/miesiąc, tj. 388,80 zł brutto/miesiąc (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem
złotych 80/ioo), oraz opłaty za poszczególną interwencję wg wartości z tabeli,
stanowiącej załącznik nr 2 do przedmiotowego porozumienia. W sobotę, niedziele i
święta, oraz w godzinach od 21:00 - 7:00 wynagrodzenie za poszczególne
interwencje powiększone jest o 50% stawki jednostkowej. Ryczałt obejmuje przede
wszystkim:

a)
b)
c)
d)

przyjazd na miejsce zdarzenia i jego zabezpieczenie;
zbadanie zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym, jego opatrzenie;
transport zwierzęcia do lecznicy;
podjęcie działań leczniczych w lecznicy.

2. Strony ustalają odpłatność za wykonane działań, o których mowa w ust. l pkt 4, lit d,
zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr l do porozumienia.
3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l będzie faktura VAT
wystawiona przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.
4. Koszty, o których mowa w ust. l pkt 2-3 pokrywane będą przez Zamawiającego
na podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury, oraz wyciągu z rejestru za dany
miesiąc, o którym mowa w § 2 ust. 6, obejmującego miejsce znalezienia zwierzęcia
bezdomnego, podmiot przekazujący zwierzę, oraz liczbę dni pobytu zwierzęcia w punkcie
czasowego pobytu zwierząt.
5. Zapłata za czynności określone w ust l i 2 nastąpi w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia faktury przez Wykonawcę.
§6

Przy wykonywaniu czynności objętych porozumieniem Wykonawca będzie współpracować
z właściwymi przedmiotowo Referatami Urzędu Miejskiego w Mosinie. tj. Referatem Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referatem Zarządzania Bezpieczeństwem, oraz Strażą
Miejską w Mosinie,
§7

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony z mocą obowiązującą od dnia
l stycznia 2016 r.
2. Zmiana postanowień zawartego porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§8
Stronom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem
l miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§10
Porozumienie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r.

§11
Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Gmina Mosina
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MQSINA

OŚ.6f40.3.2016

ANEKS
zawarty w dniu 8 grudnia 2016 r.

do porozumienia znak: OS.6140.3.2016, OS.1B.2016.DGG o obsługę punktu czasowego pobytu
zwierząt bezdomnych na terenie działki gminnej przy ul. Krotowskiego 16 w Mosinie, zawartego
w dniu l stycznia 2016 r., pomiędzy Gminą Mosina, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Jerzego Rysia - Burmistrza Gminy Mosina,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Marii Borowiak,

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą w Mosinie, ul. Sowieniecka 6G, 62-050 Mosina,
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
Andrzeja Strażyńskiego - Prezesa Zarządu
§1

W porozumieniu z dnia l stycznia 2016 r. znak: OŚ.6140.3.2016, OŚ.1B.2016.DGG o obsługę punktu
czasowego pobytu zwierząt bezdomnych na terenie działki gminnej przy ul. Krotowskiego 16
w Mosinie wprowadza się następujące zmiany:
§ l porozumienia otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy Mosina, poprzez czynności zarządzania i zapewnienia obsługi oraz utrzymania należytego
stanu technicznego punktu czasowego pobytu zwierząt, znajdującego się na działce gminnej przy
ul. Sowinieckiej 6G w Mosinie.
§2

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.
§3

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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