ZAMAWIAJĄCY:
GMINA SŁAWNO
SŁAWNO, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31
26-332 SŁAWNO
POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE
tel.44/ 755-18-50 fax 44/ 755-18-51
NIP 768 -17- 35 - 627 REGON 590648178
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
godz. urzędowania od poniedziałku – do piątku 7.30 – 15.30

Znak: RP 2151.69.2019

Projekt

Umowa
wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu,
opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych
zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2020 roku.

Sławno, dnia 18.12.2019r.
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UMOWA NR 2151……………….
zawarta w dniu ……………………… r. w Urzędzie Gminy w Sławnie pomiędzy:
Gminą Sławno
z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26 - 332 Sławno,
reprezentowaną przez:
mgr Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy Sławno zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
NIP: 768-17-35-627; REGON 590648178
a
……………………………………..
NIP ………………………………………….
reprezentowanym przez: Longin Siemiński
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:
Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
§1
1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu,
opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu

miejsca w schronisku dla bezdomnych

zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2020 roku.
2. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
2.1.

wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu
gminy Sławno oraz ich transportu do schroniska (w miejscowości, w której wykonawca
będzie sprawował opiekę nad bezdomnymi zwierzętami).

2.2.

przystąpienia do odłowienia zwierząt bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24
godzin od chwili zgłoszenia.

2.3.

Przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt.
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2.4.

Prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zamawiającego co miesiąc
o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzęcia;

2.5. Opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku, w tym zapewnienie
wyżywienia oraz, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej (profilaktyka,
leczenie, kastracja i sterylizacja).
2.6

Prowadzenia ewidencji elektronicznej przyjmowania i wydawania zwierząt wraz z numerami
wszczepionych elektronicznych identyfikatorów „chipów" oraz założenie ewidencji przejętych
zwierząt ze schroniska, w którym obecnie przebywały,

2.7.
2.8.

Wykonywania szczepień zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.
Przejęcie przez Wykonawcę na podstawie protokołu przejęcia w uzgodnieniu
z dotychczasowym schroniskiem wszystkich zwierząt i przetransportowanie ich do
schroniska (w miejscowości, w której wykonawca będzie sprawował opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami) na koszt wykonawcy i przy użyciu własnych środków
transportowych .
Ilość zwierząt do odebrania ze schroniska to 26 sztuki – miejsce pobytu zwierząt - Hotel Dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet weterynaryjny, Schronisko,
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18,
Biuro Firmy: ul. Suwalska 25/27 lok. 21, 93-176 Łódź.

2.9. Podejmowania efektywnych działań zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz
przekazywania ich nowym opiekunom.
2.10. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
a w szczególności zgodnie z:
 Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.)
 Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1967),
 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z
2004 r., Nr 158, poz. 1657),
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz.
753),
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 Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2010).
2.11. Wykonawca powinien spełniać wymagania zawarte w UCHWALE NR XXIV/155/12 RADY
GMINY SŁAWNO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2.12.Wykonawca zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) powinien mieć udzielone, w drodze
decyzji wydanej przez wójta gminy, zezwolenie na prowadzenie działalności w
przedmiocie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze Gminy Sławno.
§2
1. Wykonawca w czasie wyłapywania i transportu zwierząt zapewni korzystanie z urządzeń
i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia, oraz nie powodują cierpienia
zwierząt.
2. Sprzęt, którego będzie używał Wykonawca podczas czynności wyłapywania zwierząt
stanowią:
a) aplikator pneumatyczny,
b) chwytaki,
c) sieci weterynaryjne,
d) klatki żywołapki
3.

4.

5.

Wykonawca jest upoważniony do wyboru sprzętu - o którym mowa w paragrafie
poprzedzającym – mając na uwadze dobro odłapywanego zwierzęcia, oraz celowość
zastosowanego środka.
Kryterium celowości środka, zastosowanego do odłapania zwierzęcia, oraz dobro
odłapywanego zwierzęcia podlegać będą każdorazowo subiektywnej ocenie Pracownika
Wykonawcy oddelegowanego do wykonywania w/w czynności.
Wykonawca będzie używał pojazdów dostosowanych do przewozu zwierząt.
§3
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Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2020 r.
§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 danych osobowych. Zamawiający
może je przetwarzać i udostępniać w ramach ich ustawowych kompetencji. Zamawiający
ponosi pełną odpowiedzialność za sprzeczne z prawem przetwarzanie lub udostępnianie
danych osób, które dokonały adopcji zwierzęcia.

§5
1. Zlecając wyłapanie zwierzęcia Zamawiający zobowiązany jest precyzyjnie wskazać miejsce,
gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia, oraz inne informacje przydatne
do wykonania zlecenia, w tym dane osoby wskazującej wraz z numerem telefonu.
2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udzielanych Wykonawcy
informacji, w szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych
do wyłapania.
3. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy
o wystąpieniu na swoim terenie objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu.
4. W razie potrzeby, w toku czynności wyłapywania zwierząt, Zamawiający jest zobowiązany
do zapewnienia (na koszt własny) pomocy lekarsko – weterynaryjnej.
5. Zapewnienie pomocy lekarsko – weterynaryjnej nastąpi po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego przez Wykonawcę.
§6
1.
Z tytułu wykonywania świadczenia, o którym mowa w §1 umowy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie, na które składać się będą:
a.
Tytułem: wyłapania i dostarczenia do schroniska jednego zwierzęcia, w trakcie trwania
umowy, kwota - cena brutto – ………………… zł
b.
Tytułem: Wyłapania w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska
więcej niż jednego zwierzęcia za każde kolejne kwota - cena brutto – ………………… zł
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c.
Tytułem: odbioru jednego zwierzęcia lub więcej, w tym samym miejscu i czasie oraz
ich transport do schroniska kwota - cena brutto – …………………. zł

d.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie
będzie możliwe, koszty dojazdu w wysokości kwota - cena brutto – ………………… zł
e.
Pobyt i utrzymanie jednego psa w schronisku za każdą rozpoczętą dobę, do końca
pobytu zwierzęcia w schronisku w okresie obowiązywania umowy kwota - cena brutto –
……………………… zł
f.
Pobyt i utrzymanie jednego kota w schronisku za każdą rozpoczętą dobę, do końca
pobytu zwierzęcia w schronisku w okresie obowiązywania umowy kwota - cena brutto
– ………………… zł
g.

Kastracja- psa- jednego zwierzęcia w wysokości - ………. zł

h.

Kastracja- kota - jednego zwierzęcia w wysokości - ……….. zł

i.

Sterylizacja- psa- jednego zwierzęcia w wysokości - ………zł

j.

Sterylizacja- kota- jednego zwierzęcia w wysokości - …………… zł

2. Stawki określone w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie psów i kotów. W przypadku
innych zwierząt opłaty za wyłapywanie, dostarczenie, przetrzymywanie i utrzymywanie
zwierzęcia oraz zapewnienie odpowiedniego boksu, ustalane będą indywidualnie dla
każdego przypadku.
3. Kwoty wynagrodzenia określone w §6 na podstawie wystawionej Faktury VAT, Zamawiający
zobowiązuje się wpłacić w terminie 30 dni od otrzymania Faktury VAT, na konto wskazane
w fakturze.
4. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę raz w miesiącu, do 5 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni po kwotach zgodnych z § 6 ust. 1
5. Wraz z fakturą za dany okres Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zestawienie
zawierające następujące informacje:
a) ilość zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich
odłowienia oraz nr chipów, a także miejsce ich przebywania,
b) ilości zwierząt oddanych do adopcji, zmarłych i poddanych eutanazji wraz z numerami
chipów,
c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku wraz z numerami chipów.
§7
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1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu
zamówienia.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie wykonania usługi odłowienia zwierzęcia
w wysokości 500 zł za każde zgłoszone zwierzę.
§8
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za poprawność informacji przekazywanych sobie
w trakcie realizacji niniejszego zlecenia.
2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której adres uległ zmianie, obowiązana
jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie na piśmie drugą Stronę.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§9
Wszelkie Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla zamawiającego.
Wykonawca

________________________

Zamawiający

_________________________

___________________________
Kontrasygnata skarbnika
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