Załącznik nr 4
Nr postępowania: UMiG.271.2.17.2017
WZÓR UMOWY
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Umowa nr MiG.272……2017
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
DOMOWYMI ORAZ WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH Z TERENU MIASTA I GMINY
SKĘPE W OKRESIE 01.07.2018 – 31.12.2018

zawarta w dniu ....................... w Skępem pomiędzy
Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Piotra Wojciechowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
przy kontrasygnacie
2. Barbary Leśniewskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
a
……………………………………………………….........................................................................................
……………………………………………………….........................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. ...........................................
2. ...........................................
o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami domowymi oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy
Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018
§2
1. Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy:
1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Miasta i
Gminy Skępe do dnia 31.12.2017 r., aktualnie znajdujących się pod opieką firmy Hotel Dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź , filia
Wojtyszki 18 –ok. 45 szt;
2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do
schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez
Wykonawcę lub współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór
wyłapanych zwierząt, przy czym realizacja tej usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującym
prawem:
a) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1605, ze zm.),
b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753),
c) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr
158, poz. 1657);
3) oznaczanie chipem;
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4) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt. W przypadku
pogryzienia, dostarczenie zwierzęcia na obserwację w kierunku wścieklizny do placówki
wyznaczonej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie [właściwość terytorialna dla Miasta i
Gminy Skępe] oraz w przypadku nie stwierdzenia objawów chorobowych odbiór zaszczepionego
zwierzęcia z obserwacji i przewiezienie go do Schroniska dla zwierząt;
5) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Skępe w
sposób polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i nr czip),
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daty jego przyjęcia, daty i sposobu opuszczenia Schroniska i przekazywanie jej raz w miesiącu,
łącznie z fakturą za wykonane usługi;
6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), przy czym w przypadku adopcji
zwierzęcia przed poddaniem go zabiegowi kastracji bądź sterylizacji (dotyczy szczeniąt, które nie
osiągnęły dojrzałości płciowej) Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie
adopcyjnej z właścicielem zwierzęcia zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ścisle
okrerślonym terminie;
7) usypianie ślepych miotów;
8) poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez
zamieszczanie ich zdjęć na stronie Schroniska w zakładce nowoprzybyłe psy i koty, przekazywanie
zdjęć nowoprzybyłych zwierząt do Urzędu Gminy (na koniec miesiąca, wraz z fakturą) w celu
zamieszczenia ich na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skępe;
9) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku wyjścia zwierzęcia (oddania do adopcji, upadku
poprzez dołączanie [w przypadku wystąpienia] do faktury miesięcznej odpowiedniego zestawienia;
10) posługiwanie się przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami nie
stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień bezdomnym zwierzętom;
11) informowanie Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu
sterylizacji bądź kastracji, terminie zachipowania oraz przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w
comiesięcznym sprawozdaniu dołączonym do faktury
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za należytą jakość świadczonych usług oraz ich zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z
ustanowionym przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
5. Liczba zwierząt przewidzianych do objęcia opieką w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. – do 55 sztuk.
6. Liczba zwierząt przewidzianych do odłowienia i przetransportowania do schroniska w okresie
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. – do 10 sztuk.
§3
1. Zleceniobiorca zapewnia, iż w czasie wyłapywania i transportu zwierząt będzie korzystał z urządzeń i
środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt.
2. Sprzęt służący do wyłapywania zwierząt stanowią:
1) atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt:
a)aplikator pneumatyczny (min. 1 szt.),
b) chwytak automatyczny (min. 1 szt.),
c) sieć weterynaryjna (min. 1 szt.),
d) klatka żywołapka (min. 1 szt.)
2) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt (min. 1 szt.);
3) środkami służącymi do transportu zwierząt - klatka (min. 1 szt.).
§4
1. Wykonawca upoważniony jest do wykonywania wszelkich działań zmierzających do adopcji zwierząt.
2. W razie potrzeby Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osób, które dokonały adopcji
zwierzęcia. Powyższe dane podlegają ochronie. Zleceniodawca może je przetwarzać i udostępniać
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jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawa instytucjom państwowym i samorządowym w
ramach ich ustawowych kompetencji. Zleceniodawca ponosi wszelkie konsekwencje sprzecznego z
prawem przetwarzania lub udostępniania danych osób, które dokonały adopcji zwierzęcia.
3. Wykonawca upoważniony jest do wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, a także kastracji i
sterylizacji oraz w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierząt.
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§5
1. Zlecając wyłapanie zwierzęcia Zamawiający zobowiązany jest precyzyjnie wskazać Wykonawcy miejsce,
gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia oraz inne informacje konieczne do wykonania zlecenia.
2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji udzielanych Wykonawcy, w
szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do wyłapania.
§6
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej
przy wyłapywaniu zwierząt.
2. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu na
swoim terenie objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu.
§7
Wynagrodzenie z tytułu Umowy przypadające Wykonawcy wynosi:
1) za wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia - ……………
2) za wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska więcej niż jednego
zwierzęcia, za pierwsze zwierzę - …………, za każde następne - ……………
3) za odbiór jednego zwierzęcia lub więcej, w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do schroniska
- ………………………..
4) w przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie będzie możliwe,
koszty dojazdu w wysokości - ………………………………….
5) za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku - …………………………., za każdą rozpoczętą dobę,
do końca pobytu zwierzęcia w hotelu; także w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy.
§8
1. Kwoty o których mowa w §7 Zamawiający wpłaci na konto wskazane w fakturze w ciągu ………. dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną usługę.
2. Rozliczenie za wykonywane usługi dokonywane będzie w okresach miesięcznych.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) Wykonawca w okresie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy nie wystąpił z wnioskiem o
wydanie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na świadczenie usług w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Skępe,
2) Złożony przez Wykonawcę wniosek nie spełnia warunków określonych w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach co skutkuje brakiem możliwości wydania zezwolenia Burmistrza
Miasta i Gminy Skępe na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie Miasta i Gminy Skępe,
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji.
§ 10
Umowa zawarta jest na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
§ 11
1. Strony zobowiązują się względem siebie do lojalności oraz poufności.
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2. Strony ponoszą odpowiedzialność za poprawność informacji przekazywanych sobie w trakcie realizacji
niniejszego zlecenia.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i zgody obu Stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu:
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1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili
składania oferty;
2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT;
3. Zmiany umowy w trybie aneksu nie wymagają w szczególności zmiany nazw/określeń Stron, siedziby
Stron, podwykonawcy.
§ 13
1. Strony oświadczają, że jest ich celem rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i
wykonywania niniejszej umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy
stronami sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa
polskiego, w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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