
ROŚ.614.85 .2018

UMOWA NR 3400/315/18

zawarta w dniu 17 grudnia 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 Prezesa Zarządu -
Panią Halinę Strecker oraz v-ce prezesa 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 2018 r., poz. 1986)

§ 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 2018 roku”.;
2.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:

 1.1 sprawowania  opieki  i  utrzymania  około  30  szt.  psów,  za  jednorazową  opłatą,  na  czas
nieokreślony (dożywotnio) w schronisku Wykonawcy, polegającej na:

 1.1.1 zapewnieniu  psom  odpowiedniego  wyżywienia,  dostępu  do  wody  pitnej  oraz  opieki
weterynaryjnej (szczepień, środków medycznych i dezynfekcyjnych);

 1.1.2 wykonywania zabiegów sterylizacji  lub kastracji zwierząt  przyjętych do schroniska po
14-dniowym okresie kwarantanny;

 1.2 sprawowania całodobowej opieki i  traktowanie ich w sposób humanitarny w okresie, gdy
przebywają w Schronisku;

 1.3 transport psów do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, będzie następować w ramach
odrębnej umowy Zamawiającego z firmą działającą w zakresie odławiania zwierząt z terenu
gminy Jaktorów;

 1.4 działań w zakresie wyszukiwania możliwych adopcji poprzez współpracę z wolontariuszami i
informowanie  Urzędu  o  zaistniałych  adopcjach  zwierząt  dostarczonych  do  schroniska  z
terenu gminy Jaktorów;

3.Schronisko  prowadzone  przez  Wykonawcę  znajduje  się  pod  adresem: Milanówek  (05-822)  ul.
Brwinowska 48 ;
4.Przewidywana ilość  dostarczonych psów do schroniska w okresie obowiązywania umowy: około 30
szt. psów/rok. Ilość psów w okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
Zależeć będzie to od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin obowiązywania umowy na wykonanie usługi rozpoczyna się w dniu podpisania umowy i będzie
obowiązywać od 01.01.2018 roku i będzie trwać do dnia 31.12.2018 r.

§ 3
Wynagrodzenie

1.Strony  ustalają,  że  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy  łączne
wynagrodzenie w wysokości -  2200,00zł netto  (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100), w tym



23%  VAT,  brutto  2706,00zł   za  przyjęcie  jednego  psa  i  jego  dożywotnie  utrzymanie  w  schronisku
Wykonawcy;
2.W przypadku odebrania zwierzęcia przez właściciela w terminie jednego miesiąca od umieszczenia psa
w schronisku, Wykonawca zobowiązuje się do pobrania 50 % kwoty wynagrodzenia;
3.Kwota  wymieniona  w  pkt.  1  stanowi  zabezpieczenie  finansowe  dla  zwierzęcia  umieszczonego  w
schronisku;
4.Wykonawca do każdego 10 – dnia miesiąca,  w ramach umowy, będzie miał  obowiązek przekazać
Zamawiającemu  informację  o:  ilości  psów  oddanych  do  adopcji,  poddanych  eutanazji,  padłych,
zagryzionych,  zbiegłych oraz  odebranych przez  właściciela  (z  wykazaniem numeru  mikroczipa).
Przekazanie informacji nastąpi w formie papierowej lub elektronicznej;
5.Wykonawca wystawi fakturę na:

                   Nabywca - Gmina Jaktorów, 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33, NIP: 838-14-26-443,
                   Odbiorca – Urząd Gminy 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33;

6.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;
7.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. Należność z tytułu realizacji umowy płatne
będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy;
8.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  ograniczenia  liczby  zwierząt  oddanych  do  Schroniska.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o nie zleconą część usługi.

§ 4
Kontrola

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zleconej pracy na każdym jej etapie i będzie polegała
na  sprawdzeniu  warunków  utrzymania  psów,  aktualności  pozwolenia  na  prowadzenie  schroniska  i
protokołów kontroli przez PIW;
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:
◦ Małgorzata Pietrzak, tel. 46 854 51 15, e-mail rolnictwo@jaktorow.pl
◦ Mirosława Sitek - tel. 502 317 147

2.Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będą pełnić:
◦ Halinę Strecker - Prezesa Zarządu, tel. 509 441 907, e-mail: schroniko@wp.pl
◦ Anna Sankowska -Trela – v-ce Prezes Zarządu
◦ Monika  Siatkowska  –  kierownik  schroniska  w  Milanówku,  tel.  509  441  907,  e-mail

schroniskomilanowek48@wp.pl

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  za  1-
miesięcznym okresem wypowiedzenia. Stronom z tego powodu nie przysługuje odszkodowanie.



§ 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.
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