UMOWA Nr
zawarta w dniu …............................... pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
przy ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, zwaną w dalszej części Zleceniodawcą,
reprezentowaną przez Magdalenę Kołodziejczak – Wójta Gminy Pruszcz Gdański
a
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................zwanym dalej Zleceniobiorcą,
reprezentowanym przez..................................................................................

1.
2.

§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie transportu,
przyjmowania i przetrzymywania bezdomnych psów z terenu Gminy Pruszcz Gdański w schronisku
dla zwierząt w roku 2017.
Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
1) odbiór z terenu gminy Pruszcz Gdański psów zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z
innych przyczyn bezdomnych, które w wyniku zdarzeń losowych nie są w stanie
samodzielnie egzystować w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
2) transport odłowionych zwierząt z miejsca ich tymczasowego pobytu do schroniska dla
zwierząt,
3) przetrzymywanie zwierząt w warunkach zapewniających im odpowiednią karmę, stały
dostęp do wody oraz pomieszczenie chroniące zwierzęta przed zimnem, upałem i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiające zmianę pozycji ciała,
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych, rokujących
wyzdrowienie, szczepienie przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym,
5) poddanie utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci,
6) prowadzenie kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów.
7) przekazywanie zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im należytych warunków
bytowych,
8) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt,
9) elektroniczne oznakowanie oraz sterylizację lub kastrację zwierząt przyjętych
do
schroniska,
10) dożywotni byt i opiekę w schronisku dla zwierząt, które nie znalazły nowego właściciela.

3. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu, spełniającymi wymogi
wskazane w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U z 2013 r. poz. 856
ze zm.).
4. Szacunkowa ilość psów do przyjęcia i przetrzymania w roku 2017 wynosi 50 szt.
5. Usługi będą wykonywane w zależności od potrzeb Zleceniodawcy. Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy należność tylko za faktyczną ilość przyjętych zwierząt.

1.
2.

3.

§2
W celu realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Strażą
Gminną Gminy Pruszcz Gdański.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Zleceniodawcy o zabraniu
zwierzęcia przez właściciela lub o przekazaniu zwierzęcia do adopcji wraz z danymi
właściciela. Informację należy przesłać na adres sekretariat@pruszczgdanski.pl w terminie 48
godzin od wydania właścicielowi zwierzęcia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania w systemie półrocznym rejestru przyjętych psów, z
wyszczególnieniem przeprowadzonych adopcji, odbiorów psów przez właściciela oraz wykonanych
zabiegów elektronicznej identyfikacji oraz sterylizacji/kastracji.

4.
5.
6.
7.

Strony ustalają, że odbiór zwierząt następować będzie w terminie określonym w par. 1 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy, po telefonicznym zgłoszeniu przez pracowników Straży Gminnej Gminy Pruszcz
Gdański lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
Odbiór zwierząt powinien być każdorazowo potwierdzony przez Straż Gminną Gminy Pruszcz
Gdański lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
Zleceniobiorca zapewnia całodobowy kontakt pod numerem telefonu ….........................................
Z ramienia Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna/y jest
…..................................................................
§3
Umowa zostaje zawarta na okres od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§4
Za każdego psa przekazanego Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić
jednorazowo kwotę . .….......................................... brutto stanowiącą pokrycie części kosztów
odbioru, transportu i przetrzymywania zwierzęcia, zapewnienia mu odpowiedniej karmy, stałego
dostępu do wody oraz pomieszczenia umożliwiającego zmianę pozycji ciała, chroniącego przed
zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego.
2.
Koszty związane z opieką nad zwierzęciem przekraczające kwotę określoną w par. 4 ust. 1 niniejszej
umowy ponosi Zleceniobiorca.
3.
Ustala się miesięczny cykl rozliczania wykonanych usług. Środki finansowe będą przekazywane na
konto Zleceniobiorcy wskazane na rachunku w terminie 14 dni od daty przedłożenia rachunku.
4.
Przyjęcia zwierząt do schroniska będą potwierdzane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę
i Zleceniobiorcę na drukach, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Rachunki
będą wystawiane za każdy miesiąc kalendarzowy świadczonych usług. Do rachunku Zleceniobiorca
dołączy druki potwierdzeń przyjęcia psów do schroniska w miesiącu, którego dotyczy rachunek.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
6. Łączna kwota wypłacona przez Zleceniodawcę dla Zleceniobiorcy z tytułu wykonania niniejszej
umowy nie może przekroczyć w 2017 r. wysokości …................................................... zł.
7. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty o której mowa w ust. 6 o
kwotę do 30%, na podstawie osobnego ankesu do umowy.
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§5
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania powyższej umowy w przypadku rażącego
naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustaleń.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania przez Zleceniobiorcę
zadań objętych niniejszą umową ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2013 r. poz. 856 ze zm.).
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona
odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy, ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy miejscowy Sąd Powszechny.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy.
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