UMOWA UUG/...../2019
zawarta dnia …................... 2019 roku w Celestynowie pomiędzy:
Gminą Celestynów, z siedzibą w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50,
REGON:

013268965,

reprezentowaną przez

Wójta Gminy

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego

przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów Agnieszki Kurek, zwaną dalej „Zamawiającym”
a:
………………………………
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na opiece nad bezdomnymi
zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Celestynów, przekazanymi Wykonawcy na zlecenie Zamawiającego,
zwanym dalej: „Przedmiotem umowy”.
2. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi:
1)

objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Celestynów,

2)

zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów,

3)

utrzymanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się,

4)

systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt,

5)

przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych,

6)

objęcie czternastodniową kwarantanną nowo przyjętych zwierząt,

7)

zapewnienie

zwierzętom

wystarczających

ilości

karmy

i

stałego

dostępu

do

wody

według

obowiązujących norm,
8)

zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia oraz
zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, sterylizację/kastrację według wskazań lekarza
weterynarii, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt (ww. jest również obligatoryjne przy adopcji
zwierząt),

9)

współpraca z Zamawiającym w celu poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz
spisywanie umów adopcyjnych,

10) prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierząt opisu zwierzęcia, w
tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia daty opuszczenia schroniska oraz imienia,
nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci wraz z podaniem przyczyny. Dane te
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do 10 dnia każdego miesiąca Zamawiającemu,
11) stworzenie zakładki na swojej stronie internetowej z listą i fotografią wszystkich zwierząt dostarczonych
wyłącznie z terenu Gminy Celestynów za pośrednictwem Urzędu,
12) informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji lub
wypadku,

13)

wystawienie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia, zawierających datę przyjęcia
oraz opis zwierzęcia (protokół stanowić będzie podstawę wystawienia faktury),

14)

wystawianie miesięcznych sprawozdań dotyczących ilości zwierząt z terenu Gminy Celestynów,

15)

wykonawca/organizacja pozarządowa podczas realizacji zadań wynikających z umowy zobowiązana jest
do przestrzegania oraz wykonywania wszystkich własnych obowiązków i celów statutowych.

3. Przedmiot umowy Wykonawca realizował będzie zgodnie z:
1) ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 856 z późn. zm.),
2) ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn. zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. nr 158 poz. 1657).

4. Zwierzęta nie odebrane w ciągu 14 dni po okresie kwarantanny przez właściciela, schronisko przeznacza do
adopcji w imieniu Gminy Celestynów. Prawo własności zwierząt do czasu przekazania do adopcji pozostaje
po stronie Gminy Celestynów.
5. Kierownik schroniska tak reguluje ilością przyjmowanych zwierząt, aby nie dopuścić do przepełnienia
schroniska naruszającego bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. W sytuacji przekroczenia norm bezpieczeństwa,
kierownik wydaje decyzję o wstrzymaniu przyjęć zwierząt danego gatunku. Wstrzymanie o którym mowa
powyżej nie może trwać dłużej jak 7 dni.
6. Transport zwierząt do schroniska zabezpiecza Zamawiający po telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu
godziny przywozu.
§2
Termin realizacji umowy strony ustalają na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r., lub
do wyczerpania środków wskazanych w § 3 ust. 2 umowy.
§3
1. Strony zgodnie ustalają cenę brutto za wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości:
1) za jednego dorosłego psa/sukę: …………… zł (słownie:…..);
2) za jedno szczenię do 8 tygodnia życia: ……..zł (słownie: ….);
3) za jedno szczenię od 8 tygodnia życia do 6 miesięcy: ………. zł (słownie: …….złotych);
4) za jednego dorosłego kota/kotkę: ……… zł (słownie: ……… złotych);
5) za jedno kocię do 8 tygodnia życia: ………. zł (słownie: ……… złotych);
6) za jedno kocię od 8 tygodnia życia do 6 miesięcy: ………. zł (słownie: …………. złotych).
2. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty brutto w wysokości ………………… zł (słownie: ………………………. złotych).
3. Ceny ustalone w ust. 1 są cenami ryczałtowymi, zawierającymi wszystkie koszty Wykonawcy i nie mogą ulec
zmianie w czasie obowiązywania umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury po wykonanym zleceniu.
2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przekazania bezdomnego zwierzęcia stanowiący załącznik
do niniejszej umowy.
3. Termin płatności faktur ustala się na 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.
4. Faktury muszą zawierać dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50,
Odbiorca: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
5. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. W razie opóźnienia, w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje
od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2
umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego

z

winy

Wykonawcy,

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu

karę

umowną

w wysokości 10.000,00 zł.
3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają uprawnienia do dochodzenia przez
Zamawiającego lub
w Kodeksie cywilnym.

Wykonawcę odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.
6. Zamawiający w każdym czasie może odstąpić od umowy jeżeli jej dalsze wykonywanie nie leży w interesie
Zamawiającego.
§6
1. W przypadku powstania sporów z tytułu wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do podjęcia
czynności celem polubownego zakończenia sprawy.
2. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, do rozpatrywania sporów wynikłych na tle
niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§7

1.

Nadzór

nad

realizacją

umowy

pełnić

będzie

z

ramienia

Zamawiającego

-

Ilona

Bąk,

adres e-maile: i.bak@celestynow.pl , kontakt tel. (22) 789 70 60 wew. 112.

2.

Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

przedmiotu

umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

……………..,

adres e-maile: ………………… , kontakt tel…………………
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych
aktów prawnych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.

________________________
Zamawiający

_____________________
Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ..… z dnia ……….. oraz umowy nr …… z dnia ……………….
Celestynów, dn. ……………..
PROTOKÓŁ PREZEKAZANIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA
Z TERENU GMINY CELESTYNÓW

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY:
1.

Zgłaszający /pieczątka/
…............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................

2.

Rasa zwierzęcia, płeć, wielkość, wygląd, znaki szczególne
…………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Miejsce przybywania zwierzęcia /adres – lokalizacja/
………………………………………………………………………………………………………………………….

WYPEŁNIA WYKONAWCA – ODŁOWIENIE ZWIERZĘCIA:
1.

Wykonawca /pieczątka/
…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Data wykonania zgłoszenia
………………………………………………………………………………………………………………………….

DOKUMENT PRZEKAZANIA PSA/KOTA DO SCHRONISKA
WYPEŁNIA SCHRONISKO/FUNDACJA:
1.

Adres schroniska/fundacji – pieczątka
…............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................

2.

Data przyjęcia zwierzęcia do schroniska/fundacji
…............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................................

3.

Nadany nr chip ………………………………………………………………………………………………………….

