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UMOWA NR oso/ 3 12018

zawartaw dniu 2I.I2,2OI1r, w Pruszkowie, pomiędzy Gminą Miasto Pruszków z siedzibą

w Pruszkow lę przy ul. Kraszewskiego I 4 l I 6, w imieniu i na rzęcz której działa:

Prezydent Miasta Pruszkowa - mgr Jan Starzyński

zwanym dalej,Zamawiaj ącym"

a:

Fundacją im. 120 lecia Towarzystwa Opieki nadZwierzętami w Polsce z siedzlbą w Warszawie

ptzy ul. Podkowińskiej 2, 01-472Warszawawpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organtzacjt

ipołecznych i zawodowych, fundacji i publicznychzakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS
0000 1 5 0664, NIP : 521243 0] 07, zwaną dalej,,Wykonawcą",

reprezentowaną przezi

1. Prezesa Zarządu Fundacji - Halinę Marię Strecker;
2. Wiceprezesa Zarządu Fundacji _ Annę Bogumiłę Sankowską _Trelę;

zwolniona ze stosowania ustawy Prawo Zamowień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8

o następującej treści:

§1

l . Zamawiający zleca, a Wykonaw ca przyjmuje do ręalizacji zadanie w zakresie przyjmowania

i utrzymywania bezdomnych psów z tęręflu Gminy Miasto Pruszków do SChroniSka dla

bezdomnyc h zv ł ier ząt w Mil anówk u znaj dującym się pr zy ul. B rwinowski ej 4 8,

05-822 Milanówek, którego właścicielem jest Wykonawca.
2. Strony ustalają, że wyłapanie i dostarczenię bezdomnych psów do schroniska stanowi

obowiązek Zamawiającego W imieniu którego działa Straż Miejska.

l.

§2

Wykonawca zobowtązuje się do przyjęcia 10 szt. psów z możltwością zwiększenia limitu
przyjmowanychzwterząt po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy,

Za psy dostarczone do Wykonawcy przęz ich właściciela, bez zgody Zamawtającego,
Zamawiający nie ponosi kosztów utrzymanta.

§3

Wykonawc a zapewni przyjętym zwterzętom w trakcie pobytu w schronisku:

a) pomiesŹczeniilub boksy chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznImt Z

łostępem do światła dziennego, umozliwiaj ącym zwierzętom swobodne poruszanie się;

b) odpowiednią ilość karmy;
c) stały dostęp do wody zdatnej do picia;
d) opiekę weterynaryjną;
e) szczeplęnlaochronne;
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f)
g)

h)

i)

sterylizacje i kastracje;
po szukiwanie nowych do m ów dla pr zy j ęty ch zw ier ząt;

przekazywanle zwięrząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic tmnależyte warunki bytowe;

prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie 14 dniowej kwarantanny;

§4

Zadania określone w §3 Wykonawca będzie reallzował w oparciu o przepisy prawa:

1, Ustawę zdnia21 sierpnia I99] r. o ochronie zwierząt(t.j. Dz.U. z20I7r. poz. l840,)
ż. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 częrwca 2004 r. w sPrawie

szczegołowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.

Nr 158, poz. 1657),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnychzwterząt(Dz.U. Nr l16,Poz.753),
4. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,U. z20I5r., poz, 1515),

5, Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U . z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),
6. Ustawę z dnia 7l marca 2O04r, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakażnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625 ze zm.),

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 pażdziernika 2008 r. w sprawie

sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 193, poz. 1193),

8. Posiadany pTzez Wykonawcę status i regulamin funkcjonowania schroniska,

§5

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. do 31.I2.żOr8 r.

l.

§6

Za wykonanie przedmiotu umowy, ZamawiĄący zapŁaci Wykonawcy wynagrodzenie w

wysokości: 2.583,_ zl brutto (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy Zł)
jednorazowo za przyjęcie zwierzęcia do schroniska (po pisemnym potwierdzeniu na druku

od Strazy Miejskiej) tutrzymanie go, nięzalężnte od okresu pobytu w schronisku;
Jednocześnie Zamawta.jący wnosić będzie opłatę w formie ryczałtu miesięcznego w

wysokości 369,- zl brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt zł)za gotowość Świadczenia

usługi przęz Wykonawcę.
3. Wartość umowy nie moze przel<roczyć kwoty 30.258,- zł brutto (słownie: trzydzieŚci tys.

dwieście pięćdziesiąt osiem zł,).

§7

Wynagrodzenie określone w § 6 ust,1 i 2 regulowane będzie przęzZamawl,ąącego przelewem
na podstawie faktur wystawianychprzez Wykonawcę, wterminie 14 dni od daty dostarczęnia
faktury Zmawtającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

§8

1. Wykonawc a zobowtąz,,ąe się do prowadzenia dokumentacji księgowo - finansowej Z

działalności objętej niniejszą umową oraz ewidencjt zwterząt ptzyjmowanych.

2.
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ż. Wykonawcaprowadzi ewidencję zwierząt w postaci wykazu zawrcrających: opis zwierzęcta

(gatunek, wiik, płeć, maść, fotografię), datę przyjęcia do schroniska, dane dotyczące

kwarantanny, dańe dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabtegow weterYnarYjnYch,

datę opuszQzen:ra schroniska (adopcji) oraz tmię, nazwisko i adręs osoby, której przekazano

Zwlęrzę.
§9

1. Nadzór nad ręalizacją zadan określonych w ninieiszej umowie sprawowaĆ będą z ramtenia

Zamawiające go o soby upowaznione.
ż, ZamawiĄący zasttze,ga sobie prawo uzyskiwania informacji na żądante na temat rea|tzacjt

zadań obJętych niniejszą umową i rnozliwości wglądu w prowadzoną odrębnie ewidencję

zwierząt.
§10

Klauzula poufności:
l. Wykonawca oświadcz a, że znany jest mu fakt, iż treśó umowy, dw szczególnoŚci przedmiot

umowy i wysokość wynagrodzenia , stanowią informację publicznąw rozumieniu art. 1 ust.

l ustawy z dnia 6 września2OOI t. o dostępie informacji publicznej Dz.U. z Ż017 r
poz.I764 )

2. Wykonawc a wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy o której mowa w ust 1

z zastrzeżeniem ust. l zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowYch

w zakresie obejmującym imię i nazwisko, aw przypadku dziŃalności gospodarczej równiez
w zakresie firmy.

§11

1. Zmtany niniejszej umowy mogą następować tylko w drodze pisemnej pod rygorem

nlewaznoSc1.
ż. W sprawach

Cywilnego.
nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

a
J.

4.

W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaruem
r ozstrzy gnięc iu s ądu właś ciwe go dla s i edzib y Z amawtając e go.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z
terminu wypowiedzenla ze skutkiem na koniec miesiąca lub
skutkiem natychmiastowym.

umowy, strony poddają

zachowaniem 30 dniowego
za porozumieniem stron ze
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§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, ż 
"gr",^plurrę 

dla Zamawiającego,

1 egzemplarz dla Wykonawcy,
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