
ROŚ.614.75.2016 
UMOWA NR 3400/1/2017 

 
zawarta w dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, w 
imieniu której działa Wójt Gminy Jaktorów - Maciej Śliwerski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Jaktorów - Jadwigi Florczak zwanej w dalszej części umowy Zamawiającym 
a Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce (NIP: 521-243-07-07, 
REGON: 001242662) z siedzibą w Warszawie (01-472) ul. Podkowińska 2, prowadzącym schronisko 
dla zwierząt pod adresem: Milanówek (05-822) ul. Brwinowska 48, reprezentowaną przez v-ce Prezesa 
Zarządu - Panią Halinę Strecker oraz Członka Zarządu - Panią Annę Sankowską - Trela nazwanym 
dalej Wykonawcą; 
Umowa zawarta w związku z treścią art. 4 pkt. 8 (postępowanie którego wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO) do postępowania nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu zamówienia pn. 

„Przyjęcie przez schronisko bezdomnych psów z terenu Gminy Jaktorów w 2017 roku”. 
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do: 

1) sprawowania opieki i utrzymania około 15 szt. psów, za jednorazową opłatą, na czas 
nieokreślony (dożywotnio) w schronisku Wykonawcy, polegającej na: 
a) zapewnieniu psom odpowiedniego wyżywienia, dostępu do wody pitnej oraz opieki 

weterynaryjnej (szczepień, środków medycznych i dezynfekcyjnych); 
b) wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska po 14-

dniowym okresie kwarantanny; 
2) sprawowania całodobowej opieki i traktowanie ich w sposób humanitarny w okresie, gdy 

przebywają w Schronisku; 
3) działań w zakresie wyszukiwania możliwych adopcji; 

3. Schronisko prowadzone przez Wykonawcę znajduje się pod adresem: Milanówek (05-822) ul. 
Brwinowska 48 

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
 

Termin obowiązywania umowy na wykonanie usługi rozpoczyna się w dniu podpisania umowy i będzie 
trwać do dnia 31.12.2017 r. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości - 2.706,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych 
00/100) za dożywotnie utrzymanie jednego psa w schronisku Wykonawcy. 

2. Kwota wymieniona w pkt. 1 stanowi zabezpieczenie finansowe dla zwierzęcia umieszczonego w 
schronisku. 

3. Fakturę należy wystawić na: Gmina Jaktorów, 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33, NIP: 838-
14-26-443. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
do siedziby Zamawiającego. 

5. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Należność z tytułu realizacji 
umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 



§ 4 
Kontrola 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zleconej pracy na każdym jej etapie. 
2. Kontrola, o której mowa w pkt. 1, może nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia bytowania 

ostatniego psa z terenu gminy Jaktorów w schronisku Wykonawcy. 
 

§ 5 
Nadzór 

 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego będą pełnić: 

a) Łukasz Pleban - inspektor UG Jaktorów, teł. 46 854 51 15 
b) Mirosława Sitek - inspektor UG Jaktorów, tel. 502 317 147 

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będą pełnić: 
a) Pani Halina Strecker - v-ce Prezes Zarządu, tel. 509 441 907 
b) Pani Anna Sankowska -Trela - Członek Zarządu 

 
§ 6 

Zmiany w umowie 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 
2. Za zgodą stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie. 
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez konieczności podania przyczyny i bez 

odszkodowań. 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać osobom trzecim realizacji zadań wynikających z 
niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowani 
odpowiednie przepisy prawa. 

3. Spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
4. Niniejsza umowa została sporządzona w 3. jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROŚ. 614.75.2016      
ANEKS nr 1 do umowy nr 3400/1/2017 

 
zawarty w dniu 10.05.2017 r. pomiędzy Gminą Jaktorów, ulica Warszawska 33, reprezentowaną przez: 
Pana Macieja Śliwerskiego – Wójta Gminy 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - mgr Jadwigi Florczak, zwanym w treści Aneksu Zamawiającym  
a  
v -ce Prezesa Zarządu – Panią Halinę Stecker oraz Członka Zarządu – Panią Annę Sankowską – 
Trela , zwanym w treści Aneksu Wykonawcą. 
 
Na podstawie § 6 ust.1 umowy z dnia 2 stycznia 2017 r na wykonanie przedmiotu zamówienia p.n. „ 
Przyjęcie przez schronisko bezdomnych psów z terenu Gminy Jaktorów w 2017 roku” strony zawierają 
niniejszy aneks. 
 

§ 1  
1.   W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  
„1. zwiększa się ilość psów dostarczonych do schroniska o 15 szt. ze stawką  – 2.460,00 zł brutto 
(słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych 00/100) za dożywotnie utrzymanie jednego psa w 
schronisku Wykonawcy.” 
2.   W § 3 dodaje się ust. 7 otrzymujący brzmienie: 
„ 7. W przypadku odebrania zwierzęcia przez właściciela w terminie jednego miesiąca Wykonawca 
zobowiązuje się do pobrania 50 % kwoty wynagrodzenia .” 
 

§ 2 
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 
       

§ 3 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

§ 4 
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 
 
 
  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
                                           

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Jaktorów 

                                                                                                   Maciej Śliwerski 

 

 

  




