
UMOWA NI{ oSO/1 {ll21l15

Zawarta w clniu Ż2.12.2014 r. r,ł, Pruszkowie. pomiędzy Grrriną Miasto Pruszkow z siedzibą w
Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14116, w irnicniu i na rzecz której działa:

Prezydent Miasta Pruszkowa * mgr Jan Starzyński

zw any m daiej,,rZamawiaj ącym''

a,,

Fundacją im. 120lecia Towarzystwa Opieki nadZwierzętamiw Polsce z siedzibąw Warszawie
PrzY uI. Podkowińskiej 2, 0I,472 Warszawa wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
sPołecznYch i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej poci nr KRS
00001 50664,NiP: 5212430] 07, zwanądalej,,,Wykonawcą''.

reprezentowanąpTzez

1. Wiceprezesa Zarządu Fundacji - IIalinę Marię Strecker;
2. Członka Z''r.zątlu Fundacii - Annę l}ogumiłę Sankorvską -1'relę;

została zwo]niona ze stosowania ustawy Prar.vo Zarrrówieti Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8
umowa o następującej treści:

l.

§1

ZamawiającY zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadarrie w zakresie przyjmowania
i utrzYmYwania bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Pruszków do schroniska dla
bezdomnYch zwleuąt w, Milanówku zrrajdującym się przy rr1. Rrwinowskiej 48, 05-822
Milanówek, którego właścicielem jest Wykonawca.
StronY ustalają że wyłapanie i dostarczenie bezdclmnych psów Wykonawcy stanowi
obowiązek zamawiąącego w imieniu klorego dziala stlaz Miejsta.

§2

WYkonawca zobowiązuje się do prz,v.jęcia 5 s,zl. psow z możliwością zwiększenia limitu
PrzYjmowanYch zwierząt po podpisaniu stosownego aneksut do rriniejszej umowy.
Za PsY dostarczone do Wykonawcy przez jego właściciela, bei ,goay Zamawiąącego,
Zamawtający nie ponosi kosztów utrzymania.

1.

§3

wykonawca zapewni przyjętym z,wieruętoln w trakcie pobylu w sclrronisku:
a) Pomieszczenia lub boksy chroniące je przed zimnem. upałami i opaclami atmosferycznymiz

dostępem do światła dziennego, umożliwiającl,m zwielĄtu,o swoboclne poruszanie się;
b) odpowiednią ilość karmy;
c) stały dostęp do wody zdatnej do picia;
d) opiekę wetcrynaryjną
e) szczepienia ochronne;

2.

2.

&



f)
g)
h)

i)

sterylizacje i kastracje;
p o szukiwanie nowy ch domó w dla pr zy j ęty ch zw ier ząt;
Przekarywanie nvierz$ do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic imnaleĘte warunki bytowe;
prowadzenie obserwacjiptryjętych psów w okresie 14 dniowej kwarantanny;

§4

zadaria określone w §3 wykonawca będzie ręalizowńw oparciu o przepisy
1. Ustawę zdnia21 sierpnia 1997 r. o ochronie rwierząt(Dz,U, z 2013r. Nr

ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
Nr 158, poz. 1657),
RozPorządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia26 sierpnia 1998 r.
w sPrawie zasad i warunków wyłapywania bezdomny ch zwierząt (Dz.U . Nr 11 6, poz, 7 53),
Ustawę zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Ź20I3r.,poz. 1318),
Ustawę z dnia 13 września I99&. o utrzymaniu czystości i poiządku w gminach
(Dz.U. z 2013 r,, poz. 1399),

6. Ustawę z dnia II marca 2004r. o ochronie zdrowia zwieruąt oraz zwalczaniu chorób
zakuźnychzwierząt (Dz,U. Nr 69, poz, 625 ze zm.),

7. RozPorządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 pńdziemika 2008 r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz.IJ.Nr 193, poz.ll93),

8. Posiadany pruęzWykonawcę status i regulamin funkcjonowania schroniska.

§5

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. do 3I.I2.20I5 r.

1.

§6

Za v,rykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wYsokoŚci: 2500 zl brutto (słownie: dwa tysiące pięćset zło,tych brutto) za jednorazowe
Prryjęcie zwierzęcia do schroniska (po pisemnym potwierdzeniu na 

'druku 
od Strazy

Miejskiej) ilttrymanie go, niezależnie od okresu pobytu w schronisku;
WartoŚĆ umowy nie może przehoczyó kwoty 12 500 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy
pięćset złotych).

§7

Rozliczanie i wPłacanie v,ynagrodzęnia za wykonane usługi będzie następowało w terminie 14
dni od datY dostarczęnia faktury przez Wykonawcę na iachunek baniiowy wskazany ptzęz
Wykonawcę.

§8

1. WYkonawca zobowiązuje się do prowaclzenia dokumentacji księgowo - finansowej
działalności objętej niniejszą umową oraz ewidencji zwierząt pizyjmŃanych.

prawa:
106,poz. 1002,

23 czerwca 2004 r. w sprawie
schronisk dla zwiętząt (Dz.IJ,

J.

4.

5.

2.



Ż, WYkonawcaProwadzi ewidencję zwierzSwpostaci wykazuzawierĄących: opis zwierzęcia
(gatunek, więk, Płeć, maśó, fotografię), datę przyjęcia do ."hrorrislu, dane dotyczące
kwarantannY, dane dotyczące przeprowadrorry.ń sŹczepień i zabiegów weterynaryjnyóh,
datę oPuszczęnta schroniska 1adopcji) orazimię, nazwisko i adres orJby, której przekazano
zwierzę.

§9

1, Natizór nad rcaltzacjązadań określonych w niniejszej umowie sprawować będą zrumienia
Zamawiaj ące go o s o by upowazni one.

2, ZamawiającY zastrzega sobie prawo uzyskiwania informacji na żądanie na temat realizacji
zadań objętYch niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną odrębnie ewidencję
zwierząt.

§10

1. Zmiany niniejszej umowy mogą
niewazności,

następować tylko w drodze pisemnej pod rygorem

2, W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

umowy, strony poddają

zachowaniem 3 0 dniowego
za poroz|Imieniem stron ze

W tazię wystąpienia sporu zwlęanęgo z wykonaniem
rozstrzy gnięciu sądu właściwego dla siedzib y Zamawiąącego,
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedz"r.iu trńo*y ,
terminu wypowiedzęnia ze skutkiem na koniec miesiąca lub
skutkiem natychmiastowym.

a
J.

4.

§11

Umowę sPorządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,2 egzemplatze dla Zamawiającego,
1 egzemplaru dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA:

l,Ltł*ł,/r. *,v*
Fundacla tm. 1 ZU-lecla Tor,varzystwa

Opieki nad Zwierzetamiw Polsce
01-472 Warszawa. ul PcCkowińska 2

NlP: 521 -2a3-07"07,REGON. 001242662
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