
Umowa nr GKioŚ.RoL.7o3 1. 1.2020.BS

Zawarta w dniu 0I.04.2020 roku w Pucku pomiędzy Gminą Puck z siedzibą w Pucku przy
ul. 10-go lutego 29 zwanym dalej ,,Z|eceniodawcą" teprezentowany przęz:

mgr inż.Tadeusz Puszkarczuk - Wójt Gminy Puck
a
Panem lek. wet. Adamem Lipskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
,,Przychodnia Weterynaryjna Adam Lipski" z siedzibą w Pucku, ul. Miotka I,
NIP 5871010062
zw afiy m dalej,,Z|ec eniob iorcą"
łącznie zw any ch,,Stronami"
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy-Prawo Zamówięil Publicznych z dnia 29 sĘcznia 2004r.
(Dz.U. z 2019r. poz.I843 ze zm.) Zleceniodawca powierza, a Zlęcęniobiorca przyjmuje do
realizacji usługi zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia |997r.
( Dz. U, z 20]9 r poz. ]22 ze zm,) oraz art. 3 ust. 2 pk 14 ustąwy z dnia ]3 września ]996 roku
o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 20]0 ze zm.), w zakresie i na
zasadach określonych w niniejszej umowie.

§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na :

1. humanitarnym odławianiu bezdomnych zwierząt domowych z terenu gminy Puck w
nagĘch sytuacjach, wymagających pilnej interwencji lękarza weterynarii tj. w
przypadku rannych zwierząt, które w wyniku choroby lub odniesionych ran muszą
być poddane leczeniu, zwierząt agresywnych zagrażających bezpieczeństwu
mięszkańców gminy orazw przypadku, gdy odłów bezdomnychzwierząt domowych
musi nastąpić w okręsie krótszym niż24 godziny;

2. zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udzińem
złłierząt w godzinach urzędowania przychodni weterynaryjnej. W wyjątkowych
sytuacjach w miarę mozliwości, zapewnienie opieki poza Wzn7aazonymi godzinami
pracy przychodni;

3. usypianiu zwierząt, które w wyniku odniesionych ran w zdarzęniach drogowych nie
rokują szans na przeĘcie lub odłowionych chorych mvierząt będących w stanie
agonalnym;

4. zapewnieniu okresu kwarantanily, w którym odłowione, bezdomne rwierzęta zostaną
elektronicznie oznakowane-"zachipowane", odrobalzorlę, zaszczepione przeciwko
wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym oraz poddane zabiegowi sterylizacji lub
kastracji. Po okresie kwarantanny zwierzęta zostaną przekazanę przedstawicielom
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ ,,Animals" z siedzibą w
Bojanie, ul. Rzemięślnicza 2,84 -207 Bojano;

5. elęktronicznym znakowaniu psów-"chipowaniu" odłowionych przęz Ogólnopolskie
Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ ,,Animals" z siedzibą w Bojanie, ul.
Rzemieślnicza 2, 84 -207 Bojano;

6. usypianie w sposób humanitarny ślepych miotów. Zwierzę usypiane musi być
traktowane - do ostatniej chwili Ęcia łagodnie i przyjaźnie , naleĘ zaoszczędzió mu
trwogi i dodatkowych udręczeh, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany WJ



sposób humanitarny;

7. sterylizację / kastrację odłowionych zwierząt w okręsie 14 dni od dnia odłowienia
zwieruęcia z uwagi na mozliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz
przęznaczone do adopcji w terminie okręślonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu
nowych właścicieli;

8. wykonaniu zdjęó bezdomnych psów odłowionych zatówno przęz Zlecęniobiorcę jak
i przez OTOZ Animals i przesłaniv pocztą elektroniczną na adres Zlęcęniodawcy,
który umieści je na swojej stronie internetowej w celu poszukiwania nowych rodzin
adopcyjnych.

§2

Odławianie psów odbywać się będzie na telęfoniczne wezwanie Zlęcęniodawcy, którego
reprezentować będzie pracownik Urzędu Gminy Puck Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i
Melioracji Bartłomiej Selke. Odłów możę być równiez prowadzony na wezwanię soĘsów
sołęctw Gminy Puck (wykazw załączniku) oraz Policji.

1.

§3

Zwierzęta wyłapywane mogą być za pomocą następujących urządzęfl i środków:
obroża, smycz, kaganiec, sieó, klatka, bandaz-opaska elasĘczna (wskazania
szczególnię ptzy psach rannych).

Zńrania się stosowania środków brutalnych jak np. arkan z zaciskającą się pęt|ą oraz
bicia zwierząti wszelkiego celowego zadawania bólu.

W stosowaniu do zwietząt o bardzo dużej agresywności lub wyjątkowo
przestraszonych doplszcza się zastosowanię po schwytaniu uspokojenia
farmakologicznego.

§4

Za Wkonanie przedmiotu umowy w zakresię odłowu psu zapęwnienia okręsu
kwarantanny i zaszczepieniu przeciwko chorobom zakńnym, sterylizacji lub
kastracji Zleceniodawca zobowiąĄe się wypłacić wynagrodzenię w wysokości
790 ń. netto (słownie: siędemset dziewięćdziesiąt złoĘch),

Sterylizacja wolno Ęjących: kotek - l50,00 złlsń., kocurów - 90,00 ńlszt. netto

3. EvtanaĄa,,ślepych miotów" - 30,00 ńlmiot netto,

4. Eutanazja rannych lub chorych mvięrząt nie rokujących szans na wyleczenie w

zalężności od wagi zwierzęcia: do l0 kg - 60 złlszt, od l0,1 kg do 20 kg - 70,00

złlsń, od20,1 kg do 30 kg - 90,00 złlsń., powyżej 30 kg - 110,00 ńlsń netto,

5. Utylizacja zwłok -7,00 złkg netto,

6. Odbiór i uĘlizacja rvlłok nłvierząt, które ucierpiaĘ w zdatzeniach losowy ,h ,^ j
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terenie gminy - ustalane indywidualnie w zalężności od wielkości rwierzęcia.

7. Wynagrodzenie przekazywane będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w
terminię 14 dni od daty przedłożenia przez Zleceniobiorcę faktury za wykonaną
usługę.

§5

Umowa zostĄe zawarta na okres od dnia 0|.04.2020r. do dnia 3I.03.202Ir.

§6

Zlęceniodawca zasttzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań
objętych niniejszą umową przęz Zleceniobiorcę ze szczegolnym uwzględnieniem
ptzestrzegantaprzepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwięrząt ( Dz. U. z
2019 r. poz, I22 ze zm.). W ramach kontroli Zleceniobiorca zobowiązany jest na żądanie
Zlecęniodawcy dostarczyć lub udostępnić dokumenty i nośniki informacji oraz udzielić
wyjaśnień i informacji doĘczącej wykonywania zadań. W przypadku stwierdzenia przez
Zleceniodawcę naruszenia przepisów ptzytoczonej ustawyo niniejsza umowa zostanie
rozwiązana w trybie naĘchmiastowym.

§7 ,

Umowa możę być rorwiązana przęz każdą ze stron z zachowanięm 3 miesięcznęgo
(trzymiesięcznego) wypowied zęnia.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Sprawy spornę wynikłe z niniejszej umowy rozstrrygać będzie właściwy ze wzglę&l na
siedzibę Zleceniodawcy sąd powszechny.

§10

Umowę sporządzono w trzęchjednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz umowy
dla Zlęceniob iorcy, a dwa egzemplarzę umowy dla Zlęceniodawcy.

z|ecęniobiorca
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