UMOWA NR
Zawarta w dniu ................................................... r. zwana dalej,,Umowa" pomigdzy:
Gminy Jei6w, zwana dalej ,Zamawiajgcym" reprezentowana przez W6jta Gminy Jeiow - AnnQ
Szeligowska, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeiow, NIP 833-11-09-686
a
................................................................................................................... zwanym dale] ,Wykonawcy"

zwanych tacznie ,Stronami".
Strony ustality co nastgpuje:

§1

Przedmiotem umowy jest odtawianie bezdomnych zwierzat i zapewnienie im miejsca
w schronisku dla zwierzat prowadzonym przez Wykonawcy poprzez utrzymanie przyjgtych
zwierzat pod opieka weterynaryjna i zapewnienie im odpowiedniego miejsca przebywania
i wyiywienia. Przyjgte zwierzgta winny byc wysterylizowane i wykastrowane. Naleiy prowadzic
dokumentacja przyjgtych zwierzat i ich znakowanie /chip i zdjgcie/ w celu umoiliwienia
ich identyfikacji.
Obowiazkiem Wykonawcy jest takie poszukiwanie wtascicieli dla zwierzat, w szczeg61nosci
poprzez organizowanie raz w kwartale akcji we wsp6tpracy z organizacjami spolecznymi
zajmujacymi siq dziatalnoscia zwiazana z opiekq nad zwierzgtami majqca na celu skuteczne
przeprowadzenie tej akcji adopcyjnej.
Zakres swiadczenia ustugi dotyczy takie 26 ps6w znajdujacych siq w schronisku - Hotel dla
Zwierzqt i Ptactwa Domowego Longin Siemiriski. Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, z siedziba w todzi, ul. Kosodrzewiny 56/2 oraz w
schronisku w Wojtyszkach.

1. Szczeg6towy zakres obowi4zk6w Stron okreslaja kolejne paragrafy
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa w szczeg6lnosci zastosowanie znajdujq
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat
i powotanych tam akt6w prawnych /Dz. U. z 2013r., poz. 856/, ustawy
z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakainych
zwierzqt /Dz. U. z 2014 r., poz. 1539/, przepisy kodeksu cywilnego oraz unijne.
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§2
Do obowiclzkow Wykonawcy naleiq:
1. Odtawianie zwierzqt , dostarczenie ich do schroniska oraz oznaczenie chipem, zrobienie zdjgcia
2. Przeprowadzenie pigtnastodniowej kwarantanny dla nowo przybytych zwierz4t a w przypadku
pogryzienia odebranie i przewiezienie zwierzgcia do placdwki wskazanej przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii

3. Prowadzenie ewidencji zwierzat, w tym informowanie Zamawia14cego co miesiac o kaidym
przypadku upadku , eutanazji i adopcji zwierzgcia.
4. Opieka nad zwierzgtami przetrzymywanymi w schronisku , w tym zapewnienie wyiywienia oraz,
w razie potrzeby , pomocy lekarsko -weterynaryjnej ( profilaktyka , Ieczenie , kastracja i sterylizacja)
bgdq przebywaty w schronisku adres:
5. Odtowione
zwierzgta

6. Wykonawca oswiadcza , ie dysponuje sprzgtem do odlawiania i transportu zwierzgt zgodnym
z obowiazujacymi przepisami prawa a ponadto oswiadcza, ie spetnia warunki dotyczgce:
a) Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci , jeieli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania
b) Posiadania wiedzy i doswiadczenia
c) Dysponowania odpowiednim potencjafem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

§3
1. Wykonawca upowainiony jest do wykonywania dziatan zmierzajqcych
do adopcji zwierzgt.
2. W razie potrzeby Wykonawca udostgpni Zamawiajgcemu dane osob, ktore dokonaty
adopcji zwierzgcia . Powyisze dane podlegaja ochronie . Zamawiajgcy mole je przetwarzac
i udostgpniac jedynie w przypadkach scisle przepisanych prawem, instytucjq paristwowym
i samorzqdowym w ramach ich ustawowych kompetencji. Zamawiajgcy ponosi wszelkie
konsekwencje sprzecznego z prawem przetwarzania lub udost(^pniania danych osob, ktore
dokonaty adopcji zwierzgcia.

3. Wykonawca upowainiony jest do wykonywania zabiegow Iekarsko-weterynaryjnych,
a takie do kastracji i sterylizacji oraz w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierzgt.

§4
1. Zlecajqc odtowienie zwierzgcia Zamawiajacy zobowiazany jest precyzyjnie wskazac
miejsce gdzie dane zwierzq przebywa, opis zwierzgcia oraz inne informacje przydatne
do wykonania zlecenia
2. Zamawiajqcy ponosi odpowiedzialnosc za prawdziwosc udzielanych Wykonawcy
informacji, w szczegolnosci co do rzeczywistej bezdomnosci zwierzgt wskazanych
do odtowienia.

§5
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy Iekarskoweterynaryjnej przy odtawianiu zwierzgt.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje siq do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy
o wyst4pieniu na swoim terenie objawow choroby zakainej zwalczanej z urzgdu.

§6
1. Wynagrodzenie z tytutu Umowy przypadajgce Wykonawcy od Zamawiajgcego
za swiadczenie ustugi wym. w § 1 i § 2 umowy w stosunku do jednego zwierzgcia
za 1 dobq pobytu w schronisku wynosi .............z{ netto/ ................ zt brutto
2. Cena ustugi za odtowienie jednego zwierzgcia, transport do schroniska i oznaczenie
chipem .................. zt netto/ .................. zt brutto

3. Cena za zgtoszenie przez Zleceniodawcq zwierzgcia, ktdrego ziokalizowanie nie bgdzie
moiliwe ................. zt netto/ .................. zt brutto
4. Cena ustugi za odtowienie w tym samym miejscu i czasie oraz transport do schroniska
i oznaczenie chipem drugiego i kolejnych zwierzgt (cena pierwszego okreslona
w pkt 2) .................... zt netto/.................. zt brutto

§7
Wynagrodzenie ustalone na podstawie § 6 umowy bgdzie wyptacane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na podstawie faktury wystawianej na koniec miesiaca, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,
na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

§8
Kaida ze stron mole rozwigzac Umowy z zachowaniem miesigcznego okresu wypowiedzenia

§9
Umowa zawarta na okres od dnia podpisania do 31.12.2015 r.

§ 10
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli swiadczonych uslug u Wykonawcy w miejscu
ich przebywania w zakresie prawidlowosci swiadczenia przedmiotowych ustug. Wykonawca na igdanie
Zamawiajacego jest zobowiazany udostgpnic dokumenty i inne nosniki informacji oraz udzielic wyjasnien
i informacji w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego. Przebieg pobytu zwierzgcia w schronisku
winien byc udokumentowany comiesigcznym raportem przekazywanym Zamawiaj4cego, z ktorego
bgdzie wynikato wjakim stanie znajduje siq zwierzq.

§11
1. Strony zobowigzujq siq wzglgdem siebie do Iojalnosci i poufnosci
2. Strony ponoszq odpowiedzialnosc za poprawnosc informacji przekazywanych sobie w trakcie
realizacji niniejszej Umowy

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12
Umowa sporzgdzona zostata w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy

Wykonawca

