
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

(WGK.271.3.2020)

UMOWA Nr...+eessesse1e00>>

na wyłapywanie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto

Golub-Dobrzyń

zawarta w dniu ........---.::--- r. pomiędzy:

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, Golub-

Dobrzyń, NIP: 5030054345, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego, przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Pana Jacka Dowgiałło, zwaną dalej „Zamawiającym”

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” następującej treści:

$1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków wyłapywania, transportu

oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
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2. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do postępowania z bezdomnymi zwierzętami

(psami) w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 638) oraz przepisami wykonawczymi wydanymina jej podstawie.

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) wyłapywania w sposób humanitarny, przy użyciu dopuszczonych przepisami prawa

urządzeń i środków, bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz ich

transportu do schroniska (w miejscowości, 'w której Wykonawca będzie

utrzymywał/sprawował opiekę nad wyłapanymi psami), a w przypadkach koniecznych do

zakładu weterynaryjnego i następnie do schroniska, przy użyciu środków transportu

spełniających warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt,

2) przyjmowania i utrzymania w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń w okresie trwania niniejszej umowy, a także przez okres do 7 dni po jej zakończeniu

w przypadku zawarcia na kolejny rok umowy na wyłapywanie, transport oraz utrzymanie

bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z innym podmiotem. Za okres ten



(do 7 dni) Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Przez utrzymanie psa

rozumie się objęcie przewiezionych do schroniska psów całodobową opieką, polegającą na:

-zapewnieniu zwierzętom pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, dostosowanego do zwierzęcia,

ogrodzonego wybiegu, wyodrębnionego pomieszczenia dla suk szczennych lub ze

szczeniętami, odrębnego pomieszczenia dla psów agresywnych,

-zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,

-zapewnieniu stałego dostępu do wody,

-zapewnieniu opieki weterynaryjnej, w szczególności kontroli stanu zdrowia, szczepień,

zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz profilaktyki i leczenia;

-zapewnienie przeszkolonej 1 przygotowanej do opieki obsługi;

3) niezwłocznego założenia każdemu przyjętemu do schroniska psu „karty” zawierającej:

- nr karty,

- datę i miejsce jego wyłapania,

- kolorowe zdjęcie psa (o wymiarach nie mniejszych niż 10cmx15cm),

- nr ewidencyjny/nr chip,

- okres kwarantanny, w przypadku gdy taka zostanie na psa nałożona,

- opis psa uwzględniający cechy charakterystyczne, a także wiek, płeć i uwagi do stanu

zwierzęcia w dniu przyjęcia do schroniska,

- informację o adopcji,

oraz bieżącego uzupełniania „karty” o wykonane zabiegi weterynaryjne, informacje

o zastosowanym leczeniu, zwrocie dotychczasowemu właścicielowi, zgonie,

4) przekazania kopii „karty”, o której mowa w pkt 3) oraz zdjęcia psa w formie umożliwiającej

umieszczenie go na profilu internetowym (elektronicznej, na nośniku) do siedziby

Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego wyłapania;

5) oznaczenia wyłapanego psa czipem nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wyłapania

i nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wyłapania, chyba że przeciwwskazania ku temu

stwierdzi lekarz weterynarii, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji,

w szczególności karcie, o której mowa w pkt 3) oraz ewidencji/rejestrze, o którym mowa w pkt

6);

6) prowadzenia i bieżącego uaktualniania rejestru/ewidencji bezdomnych psów wyłapanych na

terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, zawierającej:

a) numer (zwierzę musi posiadać numer identyfikacji zgodny z numerem karty zwierzęcia),

b) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;



c) datę przyjęcia do schroniska, imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do

schroniska;

d) dane dotyczące kwarantanny;

e) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;

f) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, adres oraz nr dowodu osobistego osoby,

której przekazano zwierzę, informację na jakiej podstawie przekazano zwierzę (adopcja,

dotychczasowy właściciel) wraz z zaświadczeniem wskazanym w pkt 8);

g) datę śmierci z podaniem przyczyny oraz dokumentacją potwierdzającą przekazanie do

utylizacji,

a także innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów,

7) sterylizacji i kastracji psów przyjętych do schroniska z terenu Zamawiającego nie wcześniej

niż po upływie 14 dni od dnia wyłapania i nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego

wyłapania, chyba że przeciwwskazania ku temu stwierdzi lekarz weterynarii, co powinno

znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji, w szczególności „karcie”, o której mowa w pkt3)
oraz ewidencji/rejestrze, o którym mowa w pkt 6;

8) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych psów, zawieranie z nimi umów adopcyjnych,

i dostarczanie do Zamawiającego kopii zaświadczeń wydania zwierząt do adopcji w terminie

do 7 dni od dnia wydania zwierzęcia. Zaświadczenia te powinny zawierać dane takie jak: seria

i nr dowodu osobistego, imięi nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis adoptującego zwierzę.

Informację o adopcji należy również umieścić w „karcie”;

9) niezwłocznego, bezpłatnego wydawania wyłapanychi umieszczonych w schronisku psów

ich dotychczasowym właścicielom, po przedstawieniu przez te osoby dowodów

potwierdzających prawo własności zwierzęcia, niezależnie od okresu przez jaki zwierzę

przebywało w schronisku;

10) nieodpłatnego wydania psa osobie wskazanej przez Zamawiającego w terminie 24 h od

dnia zawiadomienia Wykonawcy w formie mailowej lub pisemnej;

11) niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia informacji,

poinformowania Zamawiającego o istnieniu okoliczności umożliwiających ustalenie

właściciela wyłapanego psa;

12) sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii protokołów padnięć i eutanazji psów

z dokładnym opisem dotyczącym przyczyn zgonu zwierzęcia oraz dokumentami

potwierdzającymi przekazanie do utylizacji w terminie do 7 dni od dnia zgonu. Protokoły

powinny być podpisane przez lekarza weterynarii,



13) przedkładania wraz z każdą fakturą kserokopii kompletnego rejestru/ewidencji, o którym
mowaw pkt 6) oraz aktualnych (z miesiąca za który wystawiana jest faktura) zdjęć każdego

z psów wyłapanych na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń (w formie elektronicznej);

14) poddawania się kontrolom prowadzonym przez Zamawiającego, bez uprzedniego
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy, mających na celu weryfikację prawidłowej
realizacji umowy, w tym warunki przetrzymywania zwierząt oraz wymaganą dokumentację.
Kontrole takie mogą być przeprowadzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego,

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;

15) poddawania się zapowiedzianym kontrolom prowadzonym przez Zamawiającego,

mającym na celu weryfikację prawidłowej realizacji umowy, w tym warunki przetrzymywania

zwierząt oraz wymaganą dokumentację. Kontrole takie mogą być przeprowadzone przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu mailowym lub

pisemnym Wykonawcy o terminie kontroli, na co najmniej 5 dni przed wskazanym terminem

kontroli,

16) zapewnienia kontaktu telefonicznego 7 dni w tygodniu przez całą dobę pod numerem

tel.....................

$ 2.

1. Wykonawca gwarantuje prawidłową jakość realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca od momentu wyłapania zwierzęcia bierze za nie pełną odpowiedzialność.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone niniejszą umową zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy, należytą

starannością i postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca może powierzyć realizację umowy osobom trzecim tylko za uprzednią zgodą

Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W razie powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania jak za własne.

5. Wykonawca zapewni realizację zadań składających się na przedmiot umowy wyłącznie przez

osoby posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje dla prawidłowego

wykonania.

6. Zamawiający wyraża zgodę na adopcję zwierząt przez nowych właścicieli po upływie 21 dni

od dnia ich wyłapania.

7. W związku z adopcją psa Wykonawca może pobrać od nowego właściciela jednorazową

opłatę w ustalonej przez Wykonawcę kwocie nieprzekraczającej 50,00 zł.



8. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia profilu na portalu internetowym, gdzie będą

umieszczane zdjęcia zwierząt przeznaczonych do adopcji wyłapanych z terenu Gminy Miasto

Golub-Dobrzyń wraz z ich opisem.

9. Adoptować zwierzęta można w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

33.
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy do wyłapywania,

transportu i utrzymania w schronisku dla bezdomnych zwierząt.................-..u.- 2222221211. ,

zwierząt z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w tym zwierząt rannych w wypadkach

drogowych, bez ograniczeń czasowych w ciągu doby, wyłącznie na wezwanie upoważnionych

służb - pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu

lub Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

2. Zlecając wyłapanie zwierzęcia Zamawiający zobowiązuje się możliwie precyzyjnie wskazać

miejsce, gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia oraz inne informacje przydatne do

wykonania zlecenia.

3. Wyłapanie nastąpi nie później niż w terminie 2 dni od daty telefonicznego zlecenia,

z zastrzeżeniem iż wyłapanie psa, który pogryzł człowieka, winno odbyćsię niezwłocznie.

3 4.

l. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na łączną
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Wartość o której mowa w zdaniu poprzednim nie ulegnie zmianie, bez względu na ilość
zwierząt wyłapanych i umieszczonych u Wykonawcyw trakcie trwania umowy.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w $ 1 ust 3 pkt

6, po ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający

wydał dyspozycję przelewu ze swojego konta.

3. Przedłożenie przez Wykonawcę:

- nieprawidłowo wystawionej faktury,

- faktury bez dokumentów, o których mowaw $ I ust 3 pkt 6,

skutkować może zwrotem faktury Wykonawcy i wstrzymaniem wypłaty

wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie 14 dni od

dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i/lub dokumentów,



o których mowa w $ 1 ust 3 pkt 6. Wykonawcynie przysługuje w tej sytuacji prawo do
naliczenia odsetek za opóźnienie.

. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności, o której mowa w $ 4 ust. 1

w 12 ratach wg wzoru:

kwota wskazana w $ 4 ust. 1

12 miesięcy

płatnych w terminie wskazanym w $ 4 ust. 2, z zastrzeżeniem $ 4 ust 3. Faktura za dany
miesiąc powinna zostać przedłożona Zamawiającemu w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (faktura). Jeżeli podział kwoty,
o której mowa w $ 4 ust. 1 na 12 równychrat nie będzie możliwy, płatność nastąpi
w 11 ratach w równej wysokości i dwunastej racie w kwocie stanowiącej wyrównanie
do kwoty z $ 4 ust. 1.

. W przypadku zmiany obowiązującego prawa lub z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy orzeczenia sądowego lub administracyjnego, których skutkiem będzie
brak możliwości działania Schroniska, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji
i przewiezienia na swój koszt zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń do schroniska wskazanego przez Zamawiającego, w ustalonym
z Zamawiającym terminie nie krótszym niż 14 dni od doręczenia Zamawiającemu
zawiadomienia. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za
dany miesiąc, odpowiednia do czasu utrzymania zwierząt w schronisku Wykonawcy
w danym miesiącu.

- Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) jeżeli Wykonawcanie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania
go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,
2) jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy, z wyjątkiem przyczyny
leżącej po stronie Zamawiaj ącego,
3) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku istotnego naruszenia prawa
przez Wykonawcę, a w szczególności przepisów, o których mowa w $ 1 ust. 2;
4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.



7. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach

przewidzianych w ust. 7 — w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnegoz tytułu faktycznie wykonanej części umowy. Odstąpienie

od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy

wykonywaniu umowy oraz jaka może wynikać z wykonywanej usługi wobec roszczeń

osób trzecich i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

L,

2.

$ 5.

W przypadku gdy w ubiegłym roku kalendarzowym usługę prowadził inny podmiot,

Wykonawca jest zobowiązany do odebrania na własny koszt w terminie 7 dni od

ostatniego dnia obowiązywania umowy z poprzednim Wykonawcą wszystkich

psów wyłapanych z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i umieszczenia ich

w schronisku Wykonawcy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o liczbie psów do odbioru oraz

dacie zakończenia umowy z poprzednim podmiotem.

Za niewykonanie obowiązku, o którym mowaw ust. | Zamawiający może obciążyć

Wykonawcę karą umowną w wysokości 30,00 zł/za dzień za każdego

nieodebranego psa. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego wynikająca

z niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowaw ust. I przewyższa

karę umowną Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych

do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

$ 6.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)

b)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od

Wykonawcy w wysokości w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto

określonego w $ 4 ust. 1 niniejszej umowy ,

za każdy przypadek niewykonania i/lub nienależytego wykonania obowiązku

wymienionego w $ 1 ust. 3 pkt 3-16, a także za nieprzedłożenie faktury w terminie

określonym w $ 4 ust. 4 zd. 2, w kwocie 100,00 zł za każde uchybienie. Kary za

niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie obowiązków wymienionych w $ I ust 3

pkt 3-16 podlegają sumowaniu, np. za niezałożenie psu „karty” — 100,00 zł kary



1 za nieprzekazanie „karty” w terminie określonym w $ 1 ust 3 pkt 4 — 100,00 zł, w
sumie obciążenie karą 200,00 zł,

c) za każdy przypadek niewykonania i/lub nienależytego wykonania obowiązku
wymienionego w $ 1 ust 3 pkt 1i2 w wysokości 5% wartości brutto faktury
wystawionej za okres, w którym miało miejsce niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązku,

d) za wykonanie usługi z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt
w wysokości 5% wartości brutto faktury wystawionej za okres, w którym miało
miejsce lub zostało ujawnione niniejsze (wadliwe) wykonywanie usługi.

. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zawinionych płaci
Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w $ 3
ust.2 niniejszej umowy,

. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych
z należnego mu wynagrodzenia, o którym mowaw $ 4 ust 1 umowy. Potrącenie może
nastąpić z dowolnie wybranej przez Zamawiającegoraty, o której mowa w $ 4 ust. 4.

„. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.

„ Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownychnie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego.

8 7.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

1) przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 10 dni;
2) powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego;

3) gdy pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji umowy
zgodnie z jej postanowieniami Wykonawca nadal świadczy usługi w wadliwy sposób.



Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiedniej do okresu

obowiązywania umowy.

$8.
1. Umowazawarta na okres od ........................ (dzień zawarcia umowy) do dnia

31.12.2021 r.

2. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.

39.
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

l) Zamawiający: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, mail:........................
2) WYKONAWCA...aaa ,Mal2. Każda zmiana adresu do korespondencji określonego w ust. 1 wymaga pisemnego
poinformowania drugiej strony. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie
korespondencji pod dotychczasowy adres jest skuteczne.

$ 10.

Załącznik do umowy stanowi klauzula informacyjna RODO.

$ 11.

Wszelkie spory mogące wynikaćprzy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

$ 12.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach; 3 dla Zamawiającego I dla

Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

Sporządziła: Referent WGK: Natalia Dworecka....
Zatwierdził: Kierownik WGK: Dawid Jarecki....

RADGA PRAWNY

Natal sińska
TR-1244


