
UMOWA Nr 2/2013

Zawarta w dniu 1 5. 0 1.20 1 3. roku pomiędzy Gminą Regnów reprezentowaną przez:
Zastępcę Wójta Gminy Regnów Pana Krzysztofa Rupiewicza
Zwanego dalej Zamawiającym
a
Fundacją „Ostatnia Szansa" z siedzibą w Warszawie ul. Jana Blatona 3 lok 141, Organizacją
Pożytku Publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń,
Innych Organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w dniu 18.11.2005 r. pod numerem: 0000244990, prowadzącą schronisko dla
zwierząt (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny 10133401) w Boguszycach Małych 25 k.
Rawy Mazowieckiej pow. Rawski, woj. łódzkie, nie prowadzącej działalności gospodarczej.
Zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu Ewę Wiśniewską i wiceprezesa Zarządu Agnieszkę Piotrowską

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

106, póz. 1002 ze zm) Zamawiający zleca Wykonawcy do wykonania czynności polegające

na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Regnów, które zostaną umieszczone

u Wykonawcy w okresie od 15.01.2013r. do 31.12.2013r.

. §.2

Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje:

1. Przyjęcie do 15 psów bezdomnych psów w 2013r. z terenu gminy Regnów do
Schroniska w Boguszycach Małych 25 w woj. łódzkim na zlecenie 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
stanowiłby zagrożenie dla życia zwierzęcia.

4. Znalezienia dla bezdomnych psów z terenu Gminy Regnów nowego właściciela.

5. Usypianie ślepych miotów, pochodzących od zwierząt bezdomnych z terenu
Gminy Regnów po uprzednim dostarczeniu ich do schroniska przez
Zamawiaj ącego.

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

§ 3
Strony ustalają:

l . Jednorazowy koszt przyjęcia każdego psa na kwotę 1 60zł (słownie: sto sześćdziesiąt

złotych).

2. Miesięczny koszt utrzymania jednego psa na kwotę 1 60zł płatne z dołu w terminie
14 dni od daty wystawienia rachunku za każdy miesiąc. Stwierdzam zgodność z o,

Data, podpis i stanowisko służbie
«cnhv dwipiYJzaiacei zeodnośi/treści



Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu zwierzęcia do

momentu znalezienia nowego domu.

3. Wszystkie koszty związane z zawartą umową Zamawiający zobowiązany jest do

wpłacenia w formie przelewu w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku na

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

08485156."

4. Rachunek 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 każdego rachunku.

§ 5

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

zdrowotnego.

§ 6
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia psa, jeżeli warunki w

schronisku na daną chwilę na to nie pozwalają (przepełnienie, obecność chorób zakaźnych
itp)

§ 7

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

§ 8
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.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron

Stwierdzam zgodność z ory

Fundacja "Ostatnia Szanso"
ZAMAWIAJĄCY:'*"We^zaH«i ̂ '̂ '̂  Schronlsko^Bo^uszycejyiałe 25

G M i fA :i F. ł; G N Ó W
96 - 2S2 R e g n ó w

powiat rawski, woj. łódzkie
te!.(0 46) 81346-23. faxAel. (O 46) 813-16-26

REGON - 7 5 0 1 4 8 4 3 7
NIP - 8 3 6 - 1 5 - 3 2 - 0 3 4




