Załącznik nr 3
Umowa Nr …./…../2020 - projekt
zawarta w dniu …. lipca 2020 roku w Wiźnie pomiędzy:
GMINĄ WIZNA, z siedzibą w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna,
reprezentowaną przez: Mariusza Soliwodę– Wójta Gminy Wizna, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wizna – Moniki Rakowskiej
a
…………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez, ………………………………………….. zwanym dalej WYKONAWCĄ
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odławianie, transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy Wizna, umieszczonym w schronisku przy uwzględnieniu szczegółowo
opisanych w § 2 obowiązków Wykonawcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 15 lipca 2020 r.
oraz ofertą Wykonawcy z dnia …… lipca 2020 r.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem
należytej staranności, w sposób humanitarny, bez narażania zwierząt na zbędne cierpienie.
§2
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) odławiania w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna oraz ich
transportu do schroniska (a w koniecznych przypadkach transportu do zakładu
weterynaryjnego);
2) odławiania i transportu bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami, które nie powodują
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania;
4) odławiania zwierząt nie później niż w ciągu 36 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Wizna;
5) zapewnienia odłowionym oraz przetrzymywanym zwierzętom w schronisku kompleksowej
opieki weterynaryjnej, obejmującej kwarantannę, odrobaczenie, szczepienia profilaktyczne
przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie, oraz leczenie w miarę
potrzeb;
6) zapewnienia zwierzętom w schronisku właściwej opieki polegającej na zabezpieczeniu
odpowiednich miejsc do przetrzymywania zwierząt, wyżywienie zwierząt, dostęp do wody
pitnej, właściwe traktowanie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi;
7) prowadzenia ewidencji odłowionych i oddanych do adopcji zwierząt z terenu gminy Wizna,
poprzez założenie karty ewidencyjnej z danymi umożliwiającymi bezbłędnie zidentyfikować
zwierzę (nr mikroczipa, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, informacja o czasie i miejscu
odłowienia oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji
o nowym właścicielu zwierzęcia) oraz jej comiesięcznej aktualizacji;
8) znakowania psów przyjmowanych do schroniska poprzez wszczepienie mikroczipa;
9) przeprowadzania sterylizacji lub kastracji wszystkich odłowionych z terenu gminy Wizna
zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zbiegów
z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
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10) aktywnego poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Wizna
oraz przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę
i należyte warunki utrzymania;
11) wykonania zdjęć odłowionych zwierząt, ich niezwłocznego przekazania wraz z informacją
o miejscu i dacie odłowu, nr identyfikacji na adres email: sekretariat@gminawizna.pl, celem
umożliwienia ich publikacji na stronie internetowej Gminy Wizna;
12) zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: …………………….
§3
1. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia
odłowu po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich.
2. W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska
w wyznaczonym terminie, odłowione zwierzę może być przeznaczone do adopcji.
§4
1. Za należycie świadczoną usługę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy:
a) ………….. zł brutto (z VAT), słownie: …………………. złotych, za skuteczne
odłowienie i transport każdej sztuki zwierzęcia oraz wykonanie niezbędnych zabiegów;
b) ………….. zł brutto (z VAT), słownie: …………… złotych, za rozpoczętą dobę
utrzymania każdej sztuki zwierzęcia w schronisku.
2. Ceny ryczałtowe wymienione w ust. 1 obejmują wszystkie koszty realizacji usługi i nie
podlegają podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wycena usług nie wymienionych w ust. 1 odbywać się będzie indywidualnie w momencie ich
wystąpienia.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, przedłożonej przez Wykonawcę,
zgodnie z poniższymi danymi:
Gmina Wizna,
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP 718 207 90 56
5. Do każdej comiesięcznej faktury Wykonawca będzie dołączał zestawienie obejmujące:
a) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc
ich odłowienia,
b) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,
c) numerów identyfikacyjnych zwierząt,
d) wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji.
6. Niedołączenie do faktury zestawienia o którym mowa w ust. 5 powyżej spowoduje zwrot
faktury Wykonawcy. Wyłącznie prawidłowo wystawiona faktura zawierająca zestawienie
o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do zapłaty wynagrodzenia.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r.
§6
1. W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na
teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt
i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla
utrzymywanych zwierząt.
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3. Wykonawca gwarantuje należytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami prawa
i wytycznymi jakość realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca od momentu przyjęcia zwierzęcia bierze za niego pełną odpowiedzialność.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego.
6. Odłów bezdomnych zwierząt będzie każdorazowo potwierdzany przez sołtysa wsi, osobę
informującą o bezdomnym zwierzęciu lub pracownika Urzędu Gminy Wizna.
§7
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy istotne jej postanowienia.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub jest niezgodne
z prawem, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym
Wykonawcę na piśmie, w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§8
1. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy przyjęte do schroniska na zlecenie
Zamawiającego zwierzęta, zostaną oddane przez Wykonawcę pod opiekę innemu
prowadzącemu schronisko, wskazanemu przez Zamawiającego, który to podmiot zapewni
własnym kosztem i staraniem transport zwierząt.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek wydania wszystkich zwierząt
należących do Zamawiającego innemu prowadzącemu schronisko, bez prawa do żądania
z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.
3. Sytuacja opisana powyżej obowiązuje w przypadku zmiany podmiotu realizującego usługi
odławiania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna.
§9
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innym podmiotom bez uzgodnienia
z Zamawiającym.
§ 10
Do koordynacji zadań wynikających z niniejszej umowy strony wyznaczają następująceosoby:
Zamawiający – ……………………………
Wykonawca – ……………………………
§ 11
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy szczególne.
2. Spory wynikłe podczas realizacji umowy, rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

