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zawarta w dniu .<. 1. y.">. ..i% /:''... pomiędzy Gminą Biała Rawska reprezentowaną przez
Wacława Jacka Adamczyka - Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska zwanym dalej
„Zamawiającym"
a Fundacją „Ostatnia Szansa" schronisko Boguszyce Małe 25 prowadzącą schronisko dla
zwierząt w Boguszycach Małych 25 k. Rawy Mazowieckiej, pow. rawski, woj. łódzkie, nie
prowadzącej działalności gospodarczej zwaną dal ej „Wykonawcą" reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu

§ l

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.

Nr 106, póz. 1002 ze zm) i art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, póz. 759 ze zm.) Zamawiający zleca Wykonawcy do

wykonania czynności polegających na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta

i gminy Biała Rawska, które:

a) zostaną umieszczone u Wykonawcy w okresie od 01.05.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2
. - - ł . . - • . . -

Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje:

1. Przyjęcie bezdomnych zwierząt w 2013r. z terenu miasta i'gminy Biała Rawska
do Schroniska w Boguszycach Małych 25 w woj. łódzkim na zlecenie Gminy, po
uprzednim zgłoszeniu faktu dostarczenia takiego psa od przedstawiciela Gminy,

2. Przetrzymanie i opieka nad zwierzętami o których mowa w'§l, to jest-do .czasu
znalezienia osób zainteresowanych ich adopcją, oraz zapewnienia im w razie
potrzeby pomocy weterynaryjnej.

3. Wykonanie zabiegu kastracji czy sterylizacji, zaszczepienia oraz zaczipowania
każdego przyjętego psa, z wyjątkiem sytuacji gdyby zabieg kastracji/sterylizacji
stanowił zagrożenie dla życia zwierzęcia.

4. Znalezienia dla bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Biała Rawska nowego
właściciela.

5. Usypianie ślepych miotów, pochodzących od zwierząt bezdomnych z terenu
miasta i gminy Biała Rawska.

6. Przekazywanie pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
merytorycznie odpowiedzialnemu miesięcznych informacji na temat stanu
ilościowego zwierząt z nr chip-ów.



Strony ustalają:

1. Jednorazowy koszt przyjęcia każdego psa na kwotę 160,00zł. brutto.

2. Koszt związany z utrzymaniem, obsługą weterynaryjną zwierzęcia w schronisku do

momentu znalezienia nowego domu 6,00zł. brutto za dobę.

3. Wszystkie koszty związane z zawartą umową Zamawiający zobowiązany jest do
'*;.,-... ..r. /T

wpłacenia w formie przelewu w terminie 14 dni od daty wystawienia fakto-y na keinto

bankowe Wykonawcy PEKAO S.A. I/O Skierniewice 43 1240 3321 1111 0010 0848

5156." ^ rk
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4. Fakturę wykonawca wystawi po upływie każdego miesiąca.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest do składania półrocznych sprawozdań ze stanu przyjętych
psów. Informację na temat adopcji psów wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej
faktury.

§ 5
i-

Zamawiający zastrzega sobie „prawo dokonywania kontroli - liczby przekazanych
i przebywających zwierząt w schronisku w Boguszycach Małych 25 oraz ich stanu

zdrowotnego. ;
§ 6

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności. .

§ 7

Strony przewidują możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku nie
wywiązywania się przez którąkolwiek ze stron z obowiązków wynikających z zawartej
umowy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 9

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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ANEKS Nr l

sporządzony dnia 31.07.2013r.

do umowy Nr 36/FN/2013 zawartej w dniu 25.04.2013r. pomiędzy Gminą Biała

Rawska reprezentowaną przez Wacława Jacka Adamczyka - Burmistrza Miasta i Gminy

Biała Rawska zwanym dalej „Zamawiającym"

a Fundacją „Ostatnia Szansa" schronisko Boguszyce Małe 25 prowadzącą schronisko dla

zwierząt w Boguszycach Małych 25 k. Rawy Mazowieckiej, pow. rawski, woj. łódzkie, nie

prowadzącej działalności gospodarczej zwaną dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu

Zgodnie z § 6 w/w umowy wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie „Wszystkie koszty związane z za wartą umową

Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia w formie przelewu w terminie 14 dni od

daty wystawienia rachunku na konto bankowe Wykonawcy Bank: ALIOR BANK S. A.

Nr konia: 90 2490 0005 0000 4530 8849 1950.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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