
1.0Umowa Nr~ ... ./2015 

zawarta w dniu 28 stycznia 2015 pomi~dzy: 

Gminq Nowe Miasto, z siedzibq ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, zwanq w dalszej cz~sci umowy 

"Zamawiajqcym" reprezentowanq przez: 

Slawomira Dariusza Zalewskiego - Wojta Gminy 

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy 

a 

Stanislawem Szymczykiem prowadzqcym dziatalnosc pn: Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna, lek 
wet. Stanistaw Szymczyk, 09 - 100 Ptonsku, ul. Mtodziezowa 17 na podstawie wpisu do eWidencji 
dziatalnosci gospodarczej Burmistrza Miasta Ptonska, REGON 130015653 zwanego w dalszej cz~sci 
umowy II Wykonawcq". 

Umowa zostata zawarta zgodnie z artA pkt.8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poin. zm ) - wartosc zamowienia netto nie przekracza 30 tysi~cy 
euro. 

§1 

1. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ do odtawiania bezpanskich psow i innych zwierzqt z terenu 
administracyjnego Gminy Nowe Miasto i dostarczenia ich do Fundacji "Centrum Ochrony 
Srodowiska" z siedzipq 05-190 Nasielsk ul. Dqbrowskiego 18 . 

2. 	 Wytapywanie zwierzqt odbywac si~ b~dzie na zgtoszenie interwencyjne Zamawiajqcego. 

3. 	 Termin wykonania ustugi odtowienia ustala si~ na 48 godzin, od chwili telefonicznego 
zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajqcego. 

4. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ do zapewnienia catodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadku zdarzen drogowych z udziatem zwierzqt, zgodnie z obowiqzujqcym cennikiem 
ustug. 

5. 	 Zapewnienie opieki przez okres 14-dniowej kwarantanny dla psow odtowionych i 

przeznaczonych do adopcji. 


§2 

Zakres swiadczonych ustug obejmuje: 

al przybycie na miejsce zgtoszenia i odtowienie bezpanskiego lub podejrzanie zachowujqcego si~ psa 

lub kota, 


bl przygotowanie zwierz~cia do adopcji lub do przekazania do schroniska, 


cl transport do schroniska, 


dl opiek~ weterynaryjnq W przypadku zdarzen drogowych z udziatem zwierzqt. 


e Izapewnienie opieki przez okres 14-dniowej kwarantanny dla psow odtowionych i przeznaczonych 

do adopcji, obejmujqcej w szczeg61nosci wykonanie szczepien ochronnych, odrobaczenia. 



§3 

Umowa obowiqzuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2015 roku. 

§4 

l.Ceny wykonanych ustug 0 ktorych mowa w § 2 strony ustalajq w sposob nast~pujqcy: 

a/ odtowienie psa, tqcznie z kosztami leku, sprz~tu i zatoieniem czipa: 

400,00 zt netto + 32,00 zt ( 8 % VAT) =432,00 zt brutto; 

b/ transport do miejsca adopcji lub schroniska- 150,00 zt netto + 12.00 zt ( 8 % VAT) = 162,00 zt 
brutto; 

c/ zapewnienie opieki przez okres 14-dniowej kwarantanny dla psow odtowionych i przeznaczonych 
do adopcji 600,00 zt netto + 48,00 zt (8% VAT) =648,00 

2.Rozliczenie za swiadczone ustugi b~dzie nast~powac wg faktycznie wykonanych ustug po cenach 
jednostk'oiNych. Zamawiajqcy wyptacic naleinosc za wykonanie ustug wymienionych w § 2 w terminie 
14 dni od chwili przedtoienia faktury przez Wykonawc~. Faktura powinna zawierac ustugi 
wymienione w § 4 ust.l umowy, w przypadku odtowienia i dostarczenia psa do schroniska. 
Wykonawca dodatkowo dotqczy dowod dostawy do schroniska. 

§s · 

1. 	 Z tytutu nie wykonania lub nienaleiytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci kary 
umowne w nast~pujqcych wysokosciach i przypadkach: 

a/ 10 % wynagrodzenia umownego - brutto okreslonego w § 4 ust.2 umowy, gdy odstqpi od 
umowy z przyczyn leiqcych po jego stronie, 

b/ 10 % wynagrodzenia umownego - brutto okreslonego w § 4 ust.2 umowy gdy 
Zamawiajqcy odstqpi od umowy, z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada Wykonawca. 

2. 	 Za ustugi nie potwierdzone zgodnie z zapisem § 5 Zamawiajqcy nie wyptaci naleinosci. 

§6 

Ewentualne spory powstate w wyniku realizacji umowy rozwiqzywane btidq przez Sqd wtasciwy 
rzeczowo wg siedziby Zamawiajqcego. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


§8 

Umow~ sporzqdzono w Izech jednobrzmiqcych egzemplar.zach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
ZamawiajqceW 16 J 'J! 
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Aneks Nr 1 do umowy Nr 20/2015 

zawartej w dniu 28 stycznia 2015 pomi~dzy: 

Gminq Nowe Miasto, z siedzibq ul. Apteczna 8,09-120 Nowe Miasto, zwanq w dalszej cz~sci umowy 

"Zamawiajqcym" reprezentowanq przez: 

Slawomira Oariusza Zalewskiego - W6jta Gminy 

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy 

a 

Stanistawem Szymczykiem prowadzqcym dzialalnosc pn: Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna, lek 
wet. Stanislaw Szymczyk, 09 -100 Plonsku, ul. Mlodzieiowa 17 na podstawie wpisu do ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej Burmistrza Miasta Plonska, REGON 130015653 zwanego w dalszej cz~sci 

umowY"Wykonawcq" 

na odlawianie bezpanskich ps6w i innych zwierzqt z terenu administracyjnego Gminy Nowe Miasto i 
dostarczenia ich do Fundacji :"Centrum Ochrony Srodowiska" z siedziba w Nasielsku, ul. 
Oqbrowskiego 18. 

§1 

Zmienia sie § 3 umowy, kt6ry otrzymuje brzmienie: 

"Umowa obowiqzuje od dnia jej zawarcia do 30 czerwca 2016 roku". 

§2 

Pozostale zapisy umowy pozostajq bez zmian. 

§3 

Aneks sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiajqcego. 
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Aneks Nr 2 do umowy Nr 20/2015 

zawartej w dniu 28 stycznia 2015 pomi~dzy: 

GminCl Nowe Miasto, z siedzibq ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, zwanq w dalszej cz~sci umowy 
"Zamawiajqcym" reprezentowanq przez: 

Slawomira Dariusza Zalewskiego - W6jta Gminy 

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy 

a 

Stanistawem Szymczykiem prowadzqcym dzialalnosc pn: Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna, 
lek wet. Stanislaw Szymczyk, 09 -100 Plonsku, ul. Mlodzieiowa 17 na podstawie wpisu do ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej Burmistrza Miasta Plonska, REGON 130015653 zwanego w dalszej cz~sci 

umowy"Wykonawcq" 

na odlawianie bezpanskich ps6w i innych zwierzqt z terenu administracyjnego Gminy Nowe Miasto i 
dostarczenia ich do Fundacji :"Centrum Ochrony Srodowiska" z siedziba w Nasielsku, ul. 
Dqbrowskiego 18. 

§1 

Zmienia sie § 3 umowy, kt6ry otrzymuje brzmienie : 

"Umowa obowiClzuje od dnia jej zawarcia do 30 grudnia 2016 roku". 

§2 

Pozostale zapisy umowy pozostajq bez zmian. 

§3 

Aneks sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiajqcego. 
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