POROZUMIENIE

zawarte w dniu 25.02.2013r. pomiędzy:
GMINĄ NARUSZEWO
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Naruszewo – Panią Beatę Pierścińską
a
SPOŁECZNYM SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
w CELESTYNOWIE
ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów
reprezentowanym przez: Dyrektor Schroniska – Panią Izabelę Działak
oraz
SPECJALISTYCZNĄ LECZNICĄ MAŁYCH ZWIERZĄT.
SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI, SZYMCZYK STANISŁAW
ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
reprezentowanym przez: Pana Stanisława Szymczyka
o następującej treści:
§1
Społeczne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie zobowiązuje się do:
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Naruszewo
poprzez:
1. Przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Naruszewo w ilości nieprzekraczającej
dwóch bezdomnych zwierząt w miesiącu
2. Zapewnienie odłowionym zwierzętom: pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego,
umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się, odpowiedniej karmy i stałego
dostępu do wody zdatnej do picia,
3. Zapewnienie odłowionym zwierzętom niezbędnych szczepień, zabiegów leczniczych,
zabiegów sterylizacji i kastracji.
4. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem,
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,
5. Prowadzenie dokumentacji osób adoptujących lub odbierających zaginione zwierzęta,
6. Zwrot zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw
właścicielskich do zwierząt,

§2
Podmiotem uprawnionym do odławiania, transportu oraz umieszczenia w schronisku
w Celestynowie odłowionych z terenu Gminy Naruszewo bezdomnych zwierząt jest Pan:
Szymczyk Stanisław, Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt.
Sklep Zoologiczno-Wędkarski,
ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
§3
Opłata za umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku będzie wnoszona przez
podmiot świadczący dla Gminy Naruszewo usługi w zakresie odławiania bezdomnych
zwierząt, a mianowicie: Szymczyk Stanisław, Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt
Sklep Zoologiczno-Wędkarski,
ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
związany z Gminą Naruszewo umową na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Naruszewo z dnia 25.02.2013r .
§4
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione, uzupełnione lub rozwiązane, zgodnie
z wolą i za porozumieniem Stron.
Jakiekolwiek zmiany, uzupełnienia treści Porozumienia bądź też jego rozwiązanie
muszą być przeprowadzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na drodze
aneksu do niniejszego Porozumienia, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu przez
Strony.
Liczba uczestników Porozumienia może zostać zwiększona lub zmniejszona, zgodnie
z wolą i za zgodą zainteresowanych Stron
Niniejsze porozumienie zawarte jest na okres: do dnia 31.12.2013r.
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w trzech jednakowych egzemplarzach.
Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

PODPISY STRON

w imieniu
Gminy Naruszewo:

……………………….……….

w imieniu Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Celestynowie:

……………………………………….

w imieniu Specjalistycznej Lecznicy
Małych Zwierząt w Płońsku

……………………………………..

UMOWA
w sprawie zamówienia publicznego nr RSG.271.PU.2.2013
zawarta w dniu 25.02.2013r. pomiędzy
GMINĄ NARUSZEWO
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Naruszewo – Panią Beatę Pierścińską
a
SPECJALISTYCZNĄ LECZNICĄ MAŁYCH ZWIERZĄT.
SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI, SZYMCZYK STANISŁAW
ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: Pana Stanisława Szymczyka
o następującej treści:
§1
Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca

zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie:
1. Odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Naruszewo poprzez:
1) Odławianie wskazanych przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Naruszewie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Naruszewo, przy pomocy urządzeń
i środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im
cierpienie,
2) Transport odłowionych zwierząt i ich umieszczenie w:
Społecznym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie,
ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów
lub innym wskazanym przez Urząd Gminy Naruszewo miejscu.
3) Zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania
i transportu,
4) Bezpośrednie przewożenie bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi
do ich transportu, w taki sposób, że:
a) zwierzęta będą prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie będą
krępowały im leżenia i wstawania w czasie transportu,
b) podłogi pojazdów używanych do przewozu odłowionych zwierząt będą
posiadały odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umożliwiającą utrzymanie higieny zwierząt,
c) spełnione będą warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji,
przestrzeni oraz naturalnej pozycji dla zwierząt,
5) Prowadzenie ewidencji odławianych zwierząt wraz z dokumentacją fotograficzną
6) Odbieranie zwierząt w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt.
7) Podejmowanie reakcji na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego,
a) w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt agresywnych, stwierdzających
zagrożenie dla ludzi, zwierząt rannych w wyniku wypadku – w ciągu 6 godzin
od momentu przyjęcia zgłoszenia,
b) w pozostałych przypadkach - w dniu przyjęcia zgłoszenia.

2. Świadczenia pozostałych usług weterynaryjnych związanych z bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Naruszewo poprzez:
1) Zapewnienie opieki lekarskiej bezdomnemu zwierzęciu wymagającemu leczenia
2) Uśpienie bezdomnego zwierzęcia będącego w ślepym miocie lub nieuleczalnie
chorego
3) Przeprowadzanie zabiegu sterylizacji bezdomnych zwierząt
4) Przeprowadzanie zabiegu kastracji bezdomnych zwierząt
5) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
6) Zapewnienia kontroli oraz opieki nad bezdomnym zwierzęciem w przypadku jego adopcji
przez osoby prywatne

§2
Przy wyłapywaniu zwierząt Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się sprzętem do tych
celów przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne, jak najmniej uciążliwe
dla zwierząt wykonanie tej czynności. Dopuszcza się użycie broni pneumatycznej
z zastosowaniem środka odurzającego lub innym urządzeniem nie stwarzającym zagrożenia
dla ich życia i zdrowia oraz nie zadającym im cierpień.
§3
Przy przewozie wyłapanych zwierząt do schroniska Wykonawca obowiązany jest używać
środki transportu odpowiednie dla danego gatunku i przedziału wiekowego zwierząt,
a czynność ich transportu winien zorganizować w taki sposób, aby nie powodował zranienia
lub zbędnego cierpienia żadnego zwierzęcia.
§4
Zamawiający wymaga aby usługi wymienione w niniejszej umowie zostały wykonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r.
Nr 106, poz. 1002 ze zm), wraz z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia
22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań
oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz Rozporządzeniem
(WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str.1) rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753)
§5
1. Za wykonywanie przedmiotu umowy ustala się następujące ceny jednostkowe, zgodne
ze złożoną ofertą z tytułu:
1) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Naruszewo w wysokości: 378,00zł
brutto (słownie: Trzysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy)
2) transportu odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub innego
miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Naruszewo w wysokości: 108,00zł brutto
(słownie: Sto osiem złotych dwadzieścia groszy)
3) umieszczenia odłowionego bezdomnego zwierzęcia w schronisku w Celestynowie,
tzw. „opłata schroniska” w wysokości: 1296,00zł (słownie: Jeden tysiąc dwieście
dziewięćdziesiąt sześć złotych zero gorszy)
4) zapewnienia opieki lekarskiej bezdomnemu zwierzęciu wymagającemu leczenia lub
podlegającemu obserwacji oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (w zależności od potrzeb i
rodzaju udzielonej opieki) w wysokości zgodnej z cennikiem usług obowiązującym
w lecznicy Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy
5) zapewnienia kontroli oraz opieki nad bezdomnym zwierzęciem w przypadku jego
adopcji przez osoby prywatne (w zależności od potrzeb i rodzaju udzielonej opieki)
w wysokości zgodnej z cennikiem usług obowiązującym w lecznicy Wykonawcy
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 pkt 1 płatne będzie przez Zamawiającego
za faktyczne wykonanie usługi, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na wskazane przez niego konto w terminie 14 dni, licząc od dnia jej
doręczenia
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przez Wykonawcę usług będących
przedmiotem umowy, a Wykonawca zobowiązuje się poddać tej kontroli w każdej fazie jej
wykonania.
§7
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia: 01.03.2013r. do dnia 31.12.2013r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku
nie wywiązywania, bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z umowy.
§8
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie zwierząt.
§9
Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego
oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Argos/BOZ
Od:
"Joanna Derdzikowska" <j.derdzikowska@naruszewo.pl>
Do:
<mazowieckie@obrona-zwierzat.pl>
Wysłano: 28 stycznia 2014 15:47
umowa dr Szymczyk 2013.doc; porozumienie Celestynów 2013.docx
Dołącz:
Temat:
RE: wniosek o udzielenie informacji publicznej
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych
zwierząt?

Odpowiedź:
SPECJALISTYCZNA LECZNICA MAŁYCH ZWIERZĄT.
SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI,
SZYMCZYK STANISŁAW
ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Odpowiedź:

SPOŁECZNE
SCHRONISKO
DLA
BEZDOMNYCH
CELESTYNOWIE
ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów,
Dyrektor Schroniska – Pani Izabela Działak
Data obowiązywania Porozumienia: 25.02.2013 – 31.12.2013

ZWIERZĄT

w

SPECJALISTYCZNA LECZNICA MAŁYCH ZWIERZĄT.
SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI,
SZYMCZYK STANISŁAW
ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk
3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc zwierząt, którymi
zajęto się w latach poprzednich)
Odpowiedź:

Odłowiono 8 psów.
4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odpowiedź:

23000zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2013 r.

Odpowiedź:
W załączeniu umowa i porozumienie

Joanna Derdzikowska
Urząd Gminy Naruszewo
Naruszewo 19A
09-152 Naruszewo
tel. 23/663 11 69 wew.26
23/663 10 51 wew. 26

From: Urząd Gminy Naruszewo [mailto:ugnaruszewo@vip.wp.pl]
Sent: Tuesday, January 07, 2014 12:40 PM
To: j.derdzikowska@naruszewo.pl
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

2014-02-16
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From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:mazowieckie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Monday, January 06, 2014 7:40 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
Jędrzejów, 06.01.2014 r.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”,
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres mazowieckie@obrona-zwierzat.pl (ew. listowną)
krótkiej informacji:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc zwierząt, którymi
zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2013 r.
Podstawa prawna naszej prośby:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198).
Jeśli z udzieleniem informacji publicznej związane są dodatkowe koszty jej przetworzenia, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie,
pocztą elektroniczną lub listownie, z podaniem sumy i numeru rachunku bankowego, na który mamy przelać należną opłatę (art. 14 ust. 2 Ustawy
o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
-Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
tel. 607-171-458 (po godz. 15)
www.obrona-zwierzat.pl

2014-02-16

