
UMOWA NR 1i2017los

zawarta w dniu 25,0|,2017 roku w Belsku Duzym, porniędzy Gminą Belsk Duży,
z siedzibą 05-622 Belsk Dlży, ul. Jana Kozietulskiego 4, NIP: 797-19-30-946,

REGON: 670223505, reprezentowaną przez Pana Władysława Piątkowskiego - Wojta

Gminy Bęlsk Duzy z kontrasygnatą Joanny Ciamarczan - Skarbnika Gminy Belsk

Duży, zwartą dalej .,Zamawiaj4cyffi", a Panią Grażyną Jadwigą Dworakowską

zamieszkałą w RnCał*ń. . .^}1/ ?:,łhQ..};p^s. , . \li.ltqą NIp 8491226188,

REGON 280309683,prwadzącą działa\ność gospodarczą pod nazwą ,,Schronisko dla

bezdomnychzwierzątDworakowska Grazyna Jadwiga" adres: Radysy 13,12-230 Biała
Dworakowskim zamleszkałymPiska oraz Panem , Zygmuntem Dworakowskim zamteszkalym

* Rnd,3n*ń l),4?..{?,Q..}ię+*,,(iil!s. NIp 8491458651, REGoN 5I|348259,

prowadzącym działalnośó gospodarczą pod nazwą ,.Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt Dworakowski Zygmunt" adręs: Radysy t3, 12-230 Bińa Piska, dzińającymi

w ramach spółki cywilnej pod nazwą ,,Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt lv

Radysach s.c;' z siedzibą w miejscowości Radysy 13,12-230 Biała Piska, NIP 849-15-

89-063, REGON 365644163, zwaną w dalszej części umowy ,,Wykonawcą",
o następującej treści

1

1. Zamaw\ająay z|eca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania zl,viązane

z wyłapywanięm bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Belsk Duży, ich transport oraz

przyjęcie i pobyt w,,Schronisku dla bezdomnychzwteruąt w Radysach s.c. . RadYsY 13,

12-230 Biała Piska" w tym:

. wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Grniny Belsk DuzY do

schroniska, obejmujące :

a. wyłapywanie bezdomnych zwietząt pozostających bez opieki, swobodnie

przemieszczających się, stanowiących zagrożenie dla porządku Publicznego,
urządzeniami i środkarni, które nie powodują zagroż.enia dla życia i zdrowia zwierząt

oraz nie zadają im cierpienia;

. zapewnienie opieki nad zwiętzętami z terenu Grniny Belsk Duży umieszczonymi

w schronisku, obejmujące:

a, zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwterząt,

b. wyzywienie zvłierząt"i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejrnująca:

czternastodniową kwarantannę; odrobaczenie, szczepienie, leczenie, kastrację l
sterylizację;

. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu GminY

Belsk Duży, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnic

właściwą opiekę inależ5Ąe warunki utrzymania, w tym:r



a. sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwlęrzę,

b, zawięranie umów z osobami adoptującymi i przekazywanie ich kserokopii

c. prowadzeniu ewidencji przyjętych do schroniska ptzęz Wykonawcę zwterząt

z tęręnu Belsk Duży oraz przekazywanie comiesięcznej informacji (do 5 dnia

następnego rniesiąca) :

ż. Zęstawienie powinno zawieraó w szczególności informacje dotyczące:

- daty odłowienia bęzdomnych zwierzątwtaz z fotografiami

- ilości wyłapanych otazptzewiez\onych do schroniska zwierząt,

- ilości zwierząt oddanych do adopcji wraz z fotografiami

3, Dostarczenie informacji w trybie jw. dotyczących uśpionych Ślepych miotach

i ewentualnie cięzko chorych zwletząt nierokujących powrotu do zdrowia.

4, Wykonawca oświadcza, ze prorvadzi schronisko dla zw\erząt i dysPonuje

infrastrukturą p o zwa |ając ą na r ealizację prze drn i otu um owy.

§2

1 . Wykonawca oświadc za, żeposiada zęzwolęni", dniu4X .-l,ł.4?.łhroku, ,nur.(,.6,N. ,§l:\O,c*fr,Vłt

na prowadzęnię działalności w zakresie ochrony przed bezdornnytni zwięrzętami tj.:

^prowadzenie schroniska dla bezdomnych zw,Ęrząl,r_. pgłozonego w
fu^dgnavlr ,l?,Ą1,.:?19,1iń!r*ova un prrrrhłlłłliltl,*,,.źic.tr{ .lii $.r^Ą

2. Wykonawca ośrviadcza, ze posiada środki transportu do ptzęwozu zwierząt

odpowiadający warunkom określonym w ustawie o ochronie zwierząt,o nutnerach

rejestracyj"y.h.Ńi.1..9i.ąi.Ó. i.Ń ii,,ł._e p.p 
i Ń9 i w,Lbo; NQr o:ł t+6

3. W sprawach nieuręgulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przePisY ustawY

zdnia21 sierpnia 1997 r, o ochronie zwieruąt(Dz.lJ,z 20t3 r. poz.856zezm.) i wYdane

na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeks Cywilny.

§3

Wykonawca zobowi ązanyjest do przestrzeganiaprzepisów zawartych w ustawie z dnta

2I sierpnia I997r o ochronie zwierząt (Dz. U 2013 poz.856 Z Poż.zm,) oraz

rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków

wyłapywan\a zwierząt (Dz.U.nrL 16 poz,1 53)

§4

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lękarzem weterYnarii w celu

zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętotn.

r



§5

Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu otaz we
wszelkie święta) do odłowu i transportu zwierząt,

§6

1. Odłów bezdomnychzwierząt odbywaó się będzie po telefonicznym zgłoszeniu ptzęz
pracownika Urzędu Gminy Belsk Duży.

2. Po kazdorazowym odłowie psa przekazanie do Urzędu Gminy Belsk Duży
potwierdzenia odłowienia zę wskazaniem miejsca i daty odłowienia otaz podpisem

osoby zgłaszającej wraz z kolorową dobrej jakości fotografią przedstawiającą
odłowione zw ierzę, opatrzoną datownikiem

7

Do obowtązkow Wykonawcy nal eży:

a) podjęcie interwencjinazgłoszenie pracownika Urzędu Grniny Belsk Duzy w

celu odłowienia bezdomnego psa i zabrania go do schroniska dla

bezdornnych zwierząt lub przekazanię bezpośrednio do adopcji,

b) informowanie Zamawiającego o adopcjach psow dostarczonych do

schroniska o którym mowa w 1 z terenu gminy Belsk Duży w formię

pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną rł, ciągu 7 dni od dnia

przekazania do adopcji

8

1. Wykonawca oświadcza, ze posiada niezbędne doświadczenie i profesjonalny sprzęt

do wykonania przedmiotu umowy określonego w 1 ust, 2.

ż, Wykonawea zapewnia całodobową dyspozycyjność, bezpieczne t humanitarne

odławianie zwierząt.

3. Z|ęcęnie odłowienia bezdomnego psa powinno zostac wykonane nalpóźniej w ciągu

ż4 godz. od zgłoszenia lub w miarę rnożliwości natychmiastowo gdy pies stwarza

zagtożenie dla ludzi.
3.a. W przypadku zaistnienia zdarzęnia losowego w postaci nieobecności zgłoszonego

psa w promieniu do 1 krn od miejsca, w którym znajdował się w czasie telefonicznego

zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego podjęcia jeszcze

jednej interwencji

3.b. Jęzeli w ciągu tego czasu pies nie zostanie odłowiony. Wykonawca przedstawia

pracownikowi Urzędu Gminy Belsk Duży protokoł zzaistnińej sytuacji.

3.c. W przypadku zaistnienia zdatzęnia losowego w postaci zna|ęzienia na miejscu

zwłok (np. w wyniku zdarzęnia drogowego) zgłoszonego do odłowienia psa,

Wykonawca przedstawia pracownikowi Urzędu Gminy Belsk Duży protokół z



zaistniałej sytuacji wraz z dokumentacją fotograftczną.
3.d. Czynności o których mowa w ust. 3.b. i 3.c nie podlegają opłacie przez
Zamawiającego.
3.e, W przypadku zgłoszenia do odłowienia zwierzęcia, ktore uległo wypadkowi
w zdarzeniu drogowym, odbiór z miejsca zdarzęniai zapewnienie opieki weterynaryjnej
realizowało będzie schronisko. W zdarueniach niecierpiących zwłoki schronisko
zapewni możliwość niezwłocznej interwencji. Cena za odłowienie i przewiezienie oraz

utrzymanie w schronisku takiego zwierzęcia jest równa cenie, jaką ustala się

w niniejszej umowie za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów z terenu gminy
Belsk Duży

§9

1, Za odłowienię i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzęnlę
jednorazowe w wysokości 1400 zł brutto sztuka- dorosłe zwierzę

2. Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzenle
jednorazowe w r,vysokości 400 zł brutto sztuka- szczeniak

2.a. Za szczeniakauznaje się psa/sukę. ktorego/której wiek nie przekracza 9 miesięcy

3. Cena o ktorej lnowa w ust. 1 i ust. 2 obejmuje usługi przewldziane rł, § 1

3,a. Cena o której mowa w ust. l i ust, 2 nie ulega zwiększeniu nawet lv przypadku

podjęcia przęz Wykonawcę więcej niż jednej interwencji odłowienia psa/suki na to

samo zgłoszenie

4. Wartość umowy nie moze przekroczyć 20.000,00 zł brutto

5, Do faktur zostaną dołączone potwierdzenia, że usłu_ea została wykonana zgodnie z

umową.

6. Płatnośó za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na podstarvie faktury oruz

zdjęcia wyłapanego zwterzęcia dołączonego do faktury, płatnej w terminie 14 dni od

daty jej wpłyrvu do Urzędu Gminy Belsk Duży

7. Wypłata wynagrodzęnia^ o którym mowa rv ust. 1 i ust, 2 , nastąpi przeleweln na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturzę

§10

Osobą właściwą do kontaktu zę strony Zamawiającego od poniedziałku do piątku w

godzinach od 7:30 do 15:30 jest p, Karolina Mokosa, tel: (48) 66I-12-11 wew.119,

Osobą do kontaktu_ze strony Wykonawcy od poniedziałku do niedzieli w ciągu doby

Ł
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Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudniaż}I7 r.

12

Pozaprzypadkarni określonymi w kodeksie cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpic
od umowy także w przypadku:

i) przerwantaręallzacji urnowy na okres dłuższy niz 5 dni,
2) nienależytego wykonania usług przęz Wykonawcę, w szczególności naruszenia

któregokolwiek z obowiązkow Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy
3) cofnięcia, uchyleniabądźjakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji
administracyjnych, zezwolen wymienionych w 2 ust.1 urnowy
4) nałożenia na Wykona\\,cę sądowego zakazu prorvadzenia działalności zwtązanej z

opieką nad zwieruętarni

5) stwierdzęnia naruszenia przez Wykonawcę przy wykony,waniu niniejszej umowy
przepisów ustawy o ochroni e zlvierząt oraz aktólv rvykonawczych wydanych na

podstawie tej ustawy

- w terminię 30 dni od dnia porł,zięcia inforrnacji o przyczynie odstąpienia od umowy

1. W sprawach nie
Kodeksu Cyrvilnego.

2. Zmiany w Llmo\\,ie

13

uregulowanych niniejszą umową rnają zastosowanie przepisy

\\,\,lTI agają forrny pisemnej pod r\/gorem niewaznoŚci.

egzem p\arzach. drva ęgzęlnp \arze3. IJmowę sporządzono w trzech jednobrzmiących

dla Zamawiającęgo, jeden dla Wykonawcy.
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