
Umowa

zawarta w dniu 5 maja 2014r. pomiędzy Gminą Mogielnica zwaną dalej "Zamawiającym"
reprezentowaną przez

dr Sławomira Chmielewskiego .- Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy

a Fundacją Ostatnia Szansa z siedzibą w Warszawie ul. Jana bBlatona 3/141 Organizacja Pożytku
Publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.11.2005 roku pod numerem
0000244990 prowadzącą schronisko dla zwierząt ( weterynaryjny numer identyfikacyjny
10133401 w Boguszycach Małych 25 k. Rawy Mazowieckiej po w, rawski woj.łódzkie , nie
prowadzącą działalności gospodarczej zwaną dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu Fundacji Ostatnia Szansa i pełniącą obowiązki Dyrektora Schroniska Ewę
Wiśniewską

§ 1
Na podstawie art 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r.
póz. 856 ) Zamawiający zleca Wykonawcy do wykonania czynności polegające na opiece nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mogielnica, które zostaną umieszczone u Wykonawcy w
okresie od 5.05.2014r. do31.12.2014r.

§2
Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje :

1. Przyjęcie w 2014r. 10 szt. bezdomnych psów z terenu gminy Mogielnica do schroniska Fundacji
Ostatnia Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych 25 w woj .łódzkim na zlecenie Gminy.

2. Przetrzymywanie i opieka nad zwierzętami o których mowa w § l to jest do czasu znalezienia
osób zainteresowanych przejęciem opieki zwanej umownie „adopcją oraz zapewnienie im
należytej opieki i w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej.

3. Wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji, z wyjątkiem sytuacji gdyby zabieg
sterylizacji/kastracji stanowiłby zagrożenie dla życia zwierzęcia oraz szczepień p.wściekliźnie i
chorobom zakaźnym , zastosowania środków zwalczających pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne
oraz oznakowanie zwierzęcia ( czip )

4. Ogłaszania w tym również za pośrednictwem Zlecającego Gminy Mogielnica bezdomnych
zwierząt celem poszukiwania nowych właścicieli. Fundacja zastrzega sobie prawo kontroli
warunków wydanego zwierzęcia i odmowy jego wydania w przypadku gdyby warunki okazały
się być niewłaściwe, nie wydajemy psów na łańcuch.

5. Usypianie ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych z terenu gminy Mogielnica
po uprzednim dostarczeniu ich do schroniska przez Zamawiającego.

6. Prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt data przyjęcia, daty szczepień, zabiegu
sterylizacji/kastracji, wykonanie zdjęcia każdego przyjętego zwierzęcia oraz daty wydania
zwierzęcia nowemu właścicielowi.

7. Przekazywanie pracownikowi Urzędu Gminy w Mogielnicy merytorycznie odpowiedzialnemu
miesięcznych informacji na temat stanu ilościowego zwierząt z nr czipów

§3
Strony ustalają:

1. Jednorazowy koszt przyjęcia każdego psa na kwotę 200 zł ( słownie dwieście złotych )
2. Miesięczny koszt utrzymania jednego psa na kwotę 190 zł słownie sto dziewięćdziesiąt złotych

płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku za każdy miesiąc . Zamawiający
zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu zwierzęcia do momentu znalezienia nowego
właściciela.



3. Łączne wynagrodzenie z tytułu umowy nie może przekroczyć w okresie jej obowiązywania
kwoty 17.200,00zł. (słownie:siedemnaście tysięcy dwieście złotych)

4. Wynagrodzenie związane związane z zawarta umową Zamawiający zobowiązany jest wpłacać
w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymanego prawidłowo wystawionego rachunku
na konto bankowe Wykonawcy Alior Bank 94 2490 0005 0000 4530 8849 1950

5. Rachunek Wykonawca wystawi po upływie każdego miesiąca z tym, że za miesiąc grudzień
faktura musi być wystawiona do 29.12.2014r.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest do składania półrocznych sprawozdań ze stanu przyjętych psów .
Informacje na temat adopcji psów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku

§5

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli liczby przekazanych psów do
schroniska w Boguszycach Małych 25 ( spis z natury) oraz ich warunków bytowych jak i stanu
zdrowotnego.

§6

Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia psa jeżeli warunki w schronisku na daną
chwilę na to nie będą pozwalały (przepełnienie , choroby zakaźne itp.)

§7
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
pod rygorem nieważności

§ o
«

Strony przewiduj ą możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku nie wywiązania się
przez jedną 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 maj a zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§10
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron
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