Załącznik nr 2
Wzór umowy
zawarta w dniu .......... stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Narew, ul. A. Mickiewicza 101,
17-210 Narew, NIP: 6030012962, REGON: 050659556
reprezentowaną przez:
Andrzeja Pleskowicza – Wójta Gminy Narew
przy kontrasygnacie:
Iwony Nikonowicz – Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………......
......................................................................................................................................................
NIP ……….................., REGON: ………………….. zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania
bezdomnych psów na terenie gminy Narew oraz utrzymania tych zwierząt w schronisku
prowadzonym w ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(adres schroniska)

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla
wyłapanych psów.
3. Usługa będzie wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności
zgodnie z:
1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.);
2) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1967);
3) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
4) Rozporządzeniem 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);
5) Rozporządzeniem 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),
§ 2.
1. Wykonawca zapewni w czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystanie
z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz nie powodują
cierpienia zwierząt, tj. w szczególności: aplikator, chwytak, sieć weterynaryjna, klatka żywo
łapka, klatki – transporterki. Transport zwierząt odbywać się będzie odpowiednim pojazdem
(samochodem przystosowanym do przewozu zwierząt).
2. Z chwilą odłowienia psa Wykonawca przejmuje obowiązek zapewnienia mu opieki
wynikającej z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) w szczególności przetrzymywania go w schronisku
spełniającym wymagania Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23

czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy
Narew oraz ich transportu do schroniska (w miejscowości, w której Wykonawca będzie
sprawował opiekę nad bezdomnymi psami);
2) przystąpienia do odławiania psów bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od
chwili telefonicznego zgłoszenia, a w przypadku psów agresywnych w tym samym dniu;
zgłoszenia będzie dokonywał upoważniony pracownik Urzędu Gminy Narew;
3) zapewnienia klatki obserwacyjnej dla psów w przypadku odłowienia psa, który dokonał
pogryzień ludzi;
4) zapewnienia wyłapanym i przetrzymywanym psom należytej opieki weterynaryjnej oraz
właściwego traktowania i odżywiania w schronisku, niezależnie od jego kondycji zdrowotnej;
5) prowadzenia ewidencji przyjętych i wydanych psów wraz z oznakowaniem i numerami
umożliwiającymi identyfikację psów;
6) wykonywania szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi;
7) podejmowania efektywnych działań zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania
ich nowym opiekunom.;
8) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji psów przyjętych do schroniska po 14dniowym okresie kwarantanny;
9) zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarskiej i diagnostycznej, podczas
przeprowadzanej akcji wyłapywania i transportu zwierząt;
10) opieki weterynaryjnej zawierającej między innymi podstawowe szczepienia, badania,
leczenia, odrobaczenie, odkleszczanie, usypianie ślepych miotów;
11) prowadzenie dokumentacji psów umożliwiającą identyfikację zwierzęcia przez cały
okres pobytu psa w schronisku;
12) przedkładania wraz z fakturą następującego zestawienia za dany miesiąc:
a) ilości psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich
odłowienia i nadanych numerów ewidencyjnych,
b) ilości psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji wraz z podaniem ich numerów
ewidencyjnych,
c) ilości psów padniętych lub inny rozchód z podaniem ich numerów,
d) ilości psów poddanych sterylizacji i kastracji (w przypadku nie wykonania
sterylizacji/kastracji danego psa schronisko dostarczy stosowną informację o przyczynach nie
wykonania powyższych zabiegów potwierdzoną przez lekarza weterynarii),
e) ilości psów z terenu gminy Narew na koniec miesiąca utrzymywanych w schronisku.
§ 4.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji od Wykonawcy na
temat realizacji zadań objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną przez
niego dokumentację.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Wykonawcy
w zakresie objętym niniejszą umową.
§ 5.
1. Za wyłapywanie i utrzymanie oraz opiekę weterynaryjną w schronisku psów ustala się
wynagrodzenie ryczałtowe: ........................... brutto miesięcznie (słownie: ........................

.......................................................................................................................................................
w tym:
1) ........................................................... zł netto;
2) ........................................................... zł podatek VAT (..........%),
płatne co miesiąc przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania
rachunku.
2. Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi ujęte
w opisie przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.
3. Naliczany podatek VAT może ulec zmianie, w przypadku ustawowej zmiany stawek
VAT za daną usługę.
§ 6.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie
realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może wstrzymać wypłatę
wynagrodzenia do chwili usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 7.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:- za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 30% należnego miesięcznego wynagrodzenia;
2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% należnego miesięcznego
wynagrodzenia.
§ 8.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może
natomiast żądać odszkodowania lub kar umownych.
§ 9.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonaniu
umowy, w tym również szkód powstałych wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest
do naprawienia powstałych szkód na własny koszt.
§ 10.
W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska w ciągu
14 dni od dnia umieszczenia psa, może on być przeznaczony do adopcji.
§ 11.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia
2019 r.
2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań umowy Zamawiający
może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§ 12.

1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić wynagrodzenie za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku Wykonawcy do
czasu odebrania tych zwierząt za kwotę określoną w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać bezdomne zwierzęta w schronisku do czasu ich
odebrania.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 14.
Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany
umowy dokonane w innej formie niż pisemne są nieważne.
§ 15.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

..........................................................

WYKONAWCA:

.............................................

Załączniki do umowy:
1. Miesięczne zestawienie dotyczące ewidencji psów odłowionych z gminy Narew
i utrzymywanych w schronisku.

