
UMOWA Nr „A. /2015
na przyjmowanie bezpańskich psów

Zawarta w dniu 05.01.2015 roku pomiędzy Gminą Mogielnica ul. Rynek l, 05-640 Mogielnica
NIP 797-189-32-28 reprezentowaną przez:
Burmistrza dr Sławomira Chmielewskiego zwanego dalej Zamawiającym
a
Fundacją Ostatnia Szansa z siedzibą w Warszawie ul. Jana Blatona 3 lok 141 01-494 Warszawa,
Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną w Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń,
Innych Organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w dniu 18.11.2005 r. pod nr 0000244990 prowadzącą schronisko nr ewidencyjny
1013340 dla bezdomnych, porzucanych zwierząt w Boguszycach Małych 25 k. Rawy
Mazowieckiej pow. rawski woj. łódzkie, nie prowadzącej działalności gospodarczej, zwaną dalej
Wykonawcą reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu Ewę Wiśniewską
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r. póz. 907 z późn. zm.), jej przepisów nie stosuje się do niniejszej umowy.

§ l
i ~\ l . Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.

U. Z 2001 r. Nr 14 , póz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r, ochronie zwierząt ( Dz. U. Z 2003 r Nr 106 ,poz. 1002 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 póz. 1657 ze
zm. ) Gmina Mogielnica zwana dalej Zamawiającym zleca Fundacji Ostatnia Szansa zwanej
dalej Wykonawcą realizację usług w zakresie przyjęcia, przetrzymywania i dalszego
poszukiwania nowych właścicieli poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych/przekazania
bezpańskich psów począwszy od 01.05.2015 roku do 31.12.2015 roku.
2. Zwierzęta o których mowa w ust. l są zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy i Miasta
Mogielnica

§ 2
Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje;

I. Przyjęcie przez Wykonawcę bezdomnych, odłowionych psów z terenu Gminy i Miasta
Mogielnica do Schroniska w Boguszycach Małych 25 w woj. łódzkim w okresie od 05.01.2015
roku do 31 grudnia 2015 roku z limitem do 10 psów w okresie trwania umowy. Po osiągnięciu
w/w l imitu Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania zwierząt z terenu Gminy I Miasta

j Mogielnica do czasu zwolnienia się miejsc, bądź też poczynienia dodatkowych ustaleń z
Zamawiającym.
2. Przetrzymanie i opieka nad zwierzętami o których mowa w pkt. l tj do czasu znalezienia
nowych właścicieli osób zaintersowanych ich adopcją/ przekazaniem na podstawie umowy
Warunki adopcji (przekazania) określa Fundacja Ostatnia Szansa
3. Wykonanie zabiegu kastracji, szczepień p. wściekliźnie i chorobom zakaźnym, zastosowania

środków zwalczających pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne oraz zachipowania każdego
przyjętego psa z wyjątkiem sytuacji gdyby zabieg kastracji stanowiłby zagrożenie dla życia
zwierzęcia.
4. W drastycznych przypadkach celem zakończenia cierpień zwierzęcia jego eutanazją
5. Po zachipowaniu dane psów zostaną wprowadzone do bazy SAFE ANIMAL
6. Prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt, data przyjęcia, daty szczepień, zabiegu
sterylizacji/kastracji, wykonanie zdjęcia każdego przyjętego zwierzęcia oraz daty wydania
zwierzęcia nowemu właścicielowi.

§3



O

Strony ustalają jednorazowy koszty przyjęcia l psa celem zastosowania środków zwalczających
pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, kastracji (w przypadku osobników dorosłych)
kompleksowych szczepień oraz zachipowania na kwotę 220 zł .
Należność za wykonane usługi będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku na konto bankowe Wykonawcy ALIOR BANK
90 2490 0005 0000 4530 8849 1950

§4
Strony ustalają dzienną stawkę za utrzymanie jednego psa na kwotę 7 zł dziennie płatne z dołu w
terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku na konto bankowe Wykonawcy podane w § 3
niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu zwierzęcia do
momentu znalezienia nowego właściciela.

§ 5
Fundacja „Ostatnia Szansa" zwana dalej Wykonawca jest zobowiązana do składania półrocznych
sprawozdań ze stanu przyjętych psów; liczby psów przebywających w przytulisku.
O psach przekazanych do adopcji Fundacja jest zobowiązana poinformować w terminie 7 dni od
dnia przekazania psa nowemu właścicielowi

§6
Fundacja „Ostatnia Szansa zwana dalej Wykonawcą oświadcza, że zatrudniony personel
(opiekunowie zwierząt) zostali przeszkoleni w zakresie właściwej pielęgnacji zwierząt oraz ich
humanitarnego traktowania, zwierzęta przebywające w schronisku Boguszyce Małe 25 mają
zapewnioną regularną opiekę weterynaryjną przez lekarza weterynarii Kamila Karolczuka
Gabinet Weterynaryjny LILI VET Rawa Mazowiecka ul. Zwolińskiego la oraz w przypadkach
specjalnych konsultacje i u specjalistów z Klinik Warszawa Bemowo ul. Powstańców Śląskich i
Auxylium w Milanówku ul. Warszawska

§7
Gmina Mogielnica zwana dalej Zleceniodawcą zastrzega sobie prawo kontroli świadczonych
usług, dokonywania kontroli liczby przekazanych i przebywających psów w schronisku w
Boguszycach Małych 25 oraz ich stanu zdrowotnego

§8
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności

§ 9
Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 10
W przypadku nie wywiązania się przez którąś ze stron z warunków niniejszej umowy, może ona
zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron
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