
.v.;.*.V::i.'zawartawdniu .v.;.*.::.' ...... 2014 roku w Wolominie miedzy:

(iminu Wolomin - Miejskim Zakladem Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sienkiewicza 1,
05-200 Wolomin, REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dale] Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:.
1) PawlaMajewskiego-Dyrektora,
2) Mari$ Kozlowska^ - Gtowny Ksi^gowy

Spoldzielniq Socjalnq ,,Droga do Domu", Stare Grabie 159, 05-200 Wolomin, REGON: 146760634,
NIP: 125 162 17 57, zwana daiej Wykonawca, reprezentowan^ przez:
Magd? Stanczak

Ze wzgledu na wartosc nieprzekraczajaca^ wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 14 000 euro, do
niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pozn. zm.)-

§1
Przedmiotem umowy jest czasowe utrzymanie bezdomnych zwierzat z terenu Gminy Wolomin, przed
oddaniem ich do adopcji lub schroniska.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy oraz znajduje si? w sytuacji umozliwiajacej jego wykonanie, aponadto, ze przy
wykonywaniu przedmiotu umowy poshigiwac si§ bedzie wykwalifikowanym personelem,
posiadaj^cym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

§3
W zakresie utrzymywania bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Wolomin Wykonawca zobowiazany
jest do:
1) objecia bezdomnych zwierzat opiek% polegaj^cq na zapewnieniu zwierzetom: pomieszczen lub

boksow chroni^cych je przed zimnem, upalami i opadami atmosferycznymi, z dost^pem swiatla
dziennego, umozliwiajacych zwierzetom swobodne poruszanie sie, a takze odpowiedniej karmy
i stalego dostepu do wody zdatnej do picia;

2) zapewniariia mezb^dnych uslug weterynaryjnych;
3) ,prowadzenia dokumentacji osob adoptuj^cych zwierzeta;
4) jposzukiwania opiekunow dla zwierzqt i przekazywania do adopcji osobom zainteresowanym ich

posiadaniem, zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie wwysokosci 10,00zl

brutto (slownie: dziesiec zlotych) dziennie za jedno zwierze.
2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc lacznie kwoty 10 400,00zl

brutto (stownie: dziesiec tysiecy czterysta zlotych) i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwiazane z wykonywaniem umowy.

3. Umowa wygasa z chwila^ wyczerpania srodkow.
3. Wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy na podstawie faktury, wystawionej na koniec

tniesiaca, w terminie 14 dni od daty dor^czenia faktury do siedziby Zamawiajacego, przelewem na
konto podane na fakturze.

4. Za dat$ ptatnosci uznaje si^ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.



Do kontaktow miedzy soba strony wyznaczaj^ nastepujace osoby:
1) ze strony Zamawiajacego:

P'ani Lena Osiejewicz, telefon: 22 761 34 81 faks: 22 761 34 82,
e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.wolomln;

2) ze strony Wykonawcy:
Pani Magda Stanczak, telefon: 698 858 264.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunkow wykonywania umowy.

1. Qmowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2014
roku.

2. Po wygasnieciu umo\vy Zamawiaj^cy zobowiazuje sie do zabrania od Wykonawcy pozostajacych
jeszcze pod opiek^ zwierzat

W spra\vacli nieuregulowanych niniejszq. umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cj'wilnego.

§9
Spor>' wynikle na tie niniejszej umow>' rozpatrywac bedzie s^d wlasci\y>' dla siedziby Zamawiajacego.

§10
Umowe niniejsza sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.
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ANEKS Nr 1

z dnia ^ .k . . 2014 roku

do umowy nr 39/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. zawartej pomiedzy

Grainy Wolomin - Miejskim Zakladera Drog i Zieleni w WoJominie, ul. Sienkiewicza 1,
05-200 Wolomin, REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej
Zamawiaj^cym, reprezentowanym przez:
1) Pawla Majewskiego - Dyrektora,
2) Man? Kozlowska- Glownego Ksiegowego,
a
Spoldzielri^ Socjalnq ;,Droga do Domu", Stare Grabie 159, 05-200 Wolomin, REGON: 146760634,
NIP: 125-162-17-57, zwanq dalej Wykonawca, reprezentowana_ przez:
Magde Stanczak

W umowie nr 39/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,.2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc l^cznie kwoty 20 000 zl
brutto (slownie ztotych: dwadziescia tysiecy) i obejmuje wsze]kie koszty Wykonawcy zwiazane
z wykon^vaniem umo\vy':.

*W pozostal}Tn zakresie umowa nie ulega zmianie.

§3
Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

DYKEKTOR
GMwnyJWt/sowyMlfljskiego Zak l adu DrM 1 Zie leni

// i*/ ... \ f t / « 1 f.A^

Wykonawca

ut. Stare Grable 159, 05-200
NIP: 1251621757, Regon 146760634

tel. 698 858 264



Zawarta w dniu ,^*V.-. Av..1. 2014 roku \ Wolomime pomi^dzy:

Grainy Wolomin — Miejskim Zakladem Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sienldewicza 1, 05-200
Wolomin, REGON 146211407., NIP: 125-161-75-20, zwanymdalejZamawiaja_cym,repre2entowanym
przez:

l.Pawla Majewskiego - Dyrektora,

2.Marie Kozlowskgj. - Glowny Ksiegowy

Spotdzieluiq Socjaln^ ,,Droga do Domu", Stare Grabie 159, 05-200 Wolomin, REGON:
146760634, NIP:125-l62-17-57, zwan^ dale] Wykonawc^, reprezentowana, przez:

Magde Stanczak

Ze wzgledu na wartosc nieprzekraczajaca^ wyrazonej w zlotych r6\vnowartosci kwoty 30 000
euro, do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowieri publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z poz. zm.).

§1
Przedmiotem umowy jest przyjecie, utrzymanie i opieka weterynaryjna nad bezdomnymi
szczenietami z terenu Gminy Wolomin.

_
Wykonawca o^wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia do
^'ykon3r\vania przedmiotu umowy oraz znajduje sie w S3rruacji umozliwiaj^cej jego wykonanie,
a ponadto, ze przy v,rykon)'Avaniu przedmiotu umow}' poslugiwac si§ bedzie
wykwalifikowanym personelem, posiadajq-C}'m stosowne przeszkolenia i upra\vnienia.

§3
W zakresie przyjecia, utrz>Tnania i opieki nad bezdomnymi szczenietami z terenu Gminy
Wolomin Wykonawca zobowiazany jest do:
1) objecia bezdomnych szczeni^t opiek^, polegaj^c^ na zapewnieniu zwierze^om: pomieszczen

lub boksow chroni^cych je przed zimnem, upaiami i opadami atmosferycznymi, z dostepem
do swiatia dziennego, umozliwiaj^cych z\vierzetom swobodne poruszanie sie, a takze
odpowiedniej karmy i stalego dost^pu do wody zdatnej do picia;

2) zapewnienia niezb^dnych ustug weterynaryjnych;
3) prowadzenia dokumentacji osob adoptuj^cych z\vierzeta;
4) poszukiwania opiekunow dla zwierzat i przekazywania do adopcji osobom zainteresowanym

ich posiadaniem, zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe.

§4
l.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przyshiguje wynagrodzenie, wyplacone
w trzech terminach tj.:

a) do 10.11.2014 r. w^'sokosci 3 000,00 zlbrutto (slownie: trzy tysiEj.ce zlotych),
'. b)',.dov>0h!2.2014 r. w wysokosci 2 500,00 zl brutto (slownie: dwa tysi^ce piecset



c) do 22.12.2014 r. w wysokosci 2 500,00 zl brutto (slownie: dwa tysiace pi^cset
zlotych),

bez wzgl^du na liczb? przyjetych w danym miesiacu bezdomnych szczeniat z terenu
Gminy Wolomin.

2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa \ ust. 1, nie moze przekroczyc lacznie kwoty
8 000;00 zl brutto (slownie: osiem tysiecy zlotych) i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwiazane z wykonywaniem umowy.

3. Wynagrodzenie b^dzie wyplacane Wykonawcy na podstawie faktury. w>'stawionej na koniec
kazdego okresu rozliczeniowego, w terminie 7 dni od daty dor^czenia faktury do siedziby
Zama^viajacego, przelewem na konto podane na fakturze.

4. Za dat^ platnosci uznaje si^ dzien obciazenia rachimku bankowego Zamawiaj^cego.

§5
Do kontaktow mi^dzy sob^ strony >\'yznaczaj^ nast^pujace osoby:
1) ze strony Zamav,iajacego:

Pani Lena Osiejewicz, telefon: 22 761 34 81,
e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.\volomin.pl,

2) ze strony Wykonawcy:

§6
Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunkow wykonywania
umowy.

§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2014 r.,

z zastrzezeniem, ze w przj'padku wyczerpania srodkow, o ktor}rch mowa w § 4 ust. 2, umowa
wygasa,

2. Po wygasni^ciu umo\^' zv\derz?ta pozostaj^ce pod opiek^ Wykonawcy, pozostaj^ jego
wlasnosci^.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszq. umow^ stosuje sie przepisy Kodeksu C}fA\'imego.

§9
Spor)' wynikle na tie niniejszej umo\v}' rozpatrywac b^dzie s^d wlas'ciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§10
Niniejsz^ umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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ANEKS Nr 1
zdnia,CS.-.A4 2014 r.

do umowy nr 100/2014 z dnia 31.10.2014 r., zawarty pomiedzy:

(.miiKi Wolomin - Miejskim Zakladem Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sieiikiewicza 1, 05-200
Wotomin, REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
1) Sebastians Warowickiego - p. o. Dyrektora,
2) Mari§ Koztowslq - Glownego Ksiegowego,
a
Spoldzielni^ Socjaluq ,,Droga do Domu", z siedzibq Stare Grabie 159, 05-200 Wofomin , REGON:
146760634, NIP: 125-162-17-57, zwanq dalej Wykonawcq reprezentowanq przez Magde Stanczak.

§1
Wumowienr 100/2014 z dnia 31.10.2014 r. w § 4 ust. 1 i 2 otrzymujq brzmienie:
,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie, wyplacone

w nastepuj^cych terminach:
a) do 10.11.2014 r. w wysokosci 3000,00 zl brutto (siownie: trzy tysi^ce zlotych),
b) do 01.12.2014 r. w wysokosci 2500,00 zl brutto (siownie: dwa tysiace piecset ztotych),
c) do 12.12.2014 r. w wysokosci 7000,00 brutto (siownie: siedera tysiecy zlotych),
d) do 22.12.2014 r. w wysokosci 7500,00 zl brutto (stownie: siedem tysiecy piecset zlotych),
- bez wzgl^du na liczb? przyjetych w danym miesiacu bezdomnych szczeniat z terenu Gminy

Wolomin.
2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc lacznie kwoty 20 000,00

zl brutto (siownie: dwadziescia tysiecy zlotych) i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwi^zane
z wykonywaniem umowy.".

§2
W pozostalym zakresie umowa nie ulega zmianie.

§3
Aneks sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiajaeego,
ajeden dla Wykonawcy.
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