
zawarta on'u ,./6.Ełłqłłiru... 2019 roku w Celestynowie pomiędzy:
tl

Gminą Celestynóvr}, z siedzibą w Celestynowie przy ul, Reguckiej 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50,

REGON: 013268965, reprezentowaną przez Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celóstynów Agnieszki Kurek, zwaną dalej ,,Zamawiającym"
a.

Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul, Noakowskiego 4, 00-

666 Warszawa wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego ,Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m, st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000154454, NIP: 526-173-77 -7 I, REGON : OO7 -025-664,

w imieniu i na rzecz ktorego działa jego oddział:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierzątw Celestynawie - ul, Prosta

3, 05-430 Celestynów,

reprezentowanym prZeZ :

Prezesa Zarządu Głownego - Pana Łukasza ]ozefa Balceą

zwanym dalej,,Wykonawcą",

§1
l^ Zamawia;ący z|eca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na opiece nad bezdomnymi

zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Celestynow, przekazanymi Wykonawcy na zlecenie Zamawiającego/

zwanym dale.; : ,,Przedmiotem umowy",

2, W zakres Przedmiotu umowy wchodzi ;

1) objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Celestynow,

2) zapewnienie własciwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi,

z dostępem do swiatła dziennego oraz warunkow do bytowania psow,

3) utrzymanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się,

4) systematyczne oczyszczanie boksow i wybiegów dla zwierząt,

5) przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt a9resywnych ichorych,

6) oblęcie czternastodniową kwarantanną nowo przylętych zwierząt,

7) zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według

obowiązujących normt

B) zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co nalezy rozumiec kontrolę stanu zdrowia oraz

zwalczanie pasozytów zewnętrznych i wewnętrznych, sterylizację/kastrację według wskazań lekarza

weterynarii, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt (ww" jest rowniez obligatoryjne przy adopc;i

zwierząt),

9) wspołpraca z Zamawiającym w celu poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz

spisywanie umów adopcyjnych,

10) prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierząt opisu zwierzęcia, w

tym;ego rasy, wieku, płci, masci, oznakowania, daty przyjęcia daty opuszczenia schroniska oraz imienia,

nazwiska i adresu osoby, ktore.1 przekazano zwierzę, daty śmierci wraz z podaniem przyczyny. Dane te

Wykonawca zobowiązany;est przedstawic do 10 dnia kazdego miesiąca Zamawia;ącemu,

11) stworzenie zakładki na swojej stronie internetowej z listą i fotografiąwszystkich zwierząt dostarczonych

wyłącznie z terenu Gminy Celestynow za pośrednictwem Urzędu,

12) informowanie Zamawiającego o kazdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopc;i, eutanazji Iub

wypadku,

13) wystawienie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia, zawierających datę przyjęcia

oraz opis zwierzęcia (protokół stanowic będzie podstawę wystawienia faktury),
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14) WYstawianie miesięcznYch sPrawozdań dotyczących ilości zwierząt z terenu Gminy Celestynów,
15) wYkonawca/organizacja Pozarządowa podczas realizacji zadań wynikających z umowy zobowiązana jest

do przestrzegania oraz wykonywania wszystkich własnych obowiązków i celów statutowych.
3. Przedmiot umowy Wykonawca realizował będzie zgodnie z;

1) ustawą z dnia 27,oB,.7997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz, lJ, z 2O73r, Poz. 856 z poźn. zm,),
2) ustawą z dnia 77,o3.2oo4 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn, zm,),
3) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2aO4 r. w sprawie szczegółowych

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U, nr 158 poz.7657).
4, Zwierzęta nie odebrane W ciągu 14 dni po okresie kwarantanny przezwłaściciela, schronisko przeznacza do

adoPcji w imieniu GminY CelestYnów. Prawo własności zwierząt do czasu przekazania do adopcji pozostaje
po stronie Gminy Celestynów.

5, Kierownik schroniska tak reguluje iloŚcią przyjmowanych zwierząt, aby nie dopuścić do przepełnienia
schroniska naruszającego bezPieczeństwo ludzi i zwierząt. W sytuacji przekroczenia norm bezpieczeństwa,
kierownik wYdaje decYzję o wstrzYmaniu przyjęć zwierząt danego gatunku, Wstrzymanie o którym mowa
powyzej nie może trwać dłuzej jak 7 dni,

6, Transport zwierząt do schroniska zabezpiecza zamaw|ający po telefonicznym zgłoszeniu iuzgodnieniu
godziny przywozu,

§2
Termin realizacji umowy strony ustalają na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r., lub
do wyczerpania środków wskazanych w § 3 ust. 2 umowy.

§3
1, StronY zgodnie ustalają cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

1) za jednego dorosłego psa/sukę: 1.3oo,oo zł (słownie; jeden tysiąc trzysta złotych 00/100);
2) za jedno Szczenię do B tygodnia zycia: 25o zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
3) za jedno szczenię od B tygodnia Zycia do 6 miesięcy: 3oo zł (słownie: trzysta złotych 00/100);
4) za jednego dorosłego kota/kotkę: 5oo zł (słownie: pięćset złotych 00/100);
5) za jedno kocię do B tygodnia zycia: 15o zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
6) za jedno kocię od B tygodnia Życia do 6 miesięcy: 2oozł (słownie: dwieście złotych o0/1oo).

2, Strony ustalają, ze łączne wynagrodzenie Wykona wcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może
PrzekroczYĆ kwotY brutto w wYsokoŚci 32.ooo,oo zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/10o),

3' CenY ustalone w ust, 1sącenami rYczałtowymi, zawierającymi wszystkie koszty Wykonawcy inie mogąulec
zmianie w czasie obowiązywania umowy.

§4
wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury po wykonanym zleceniu.
Podstawą wYstawienia fakturY jest Protokó ł przekazania bezdomnego zwierzęcia stanowiący załącznik
do niniejszej umowy.

Termin PłatnoŚci faktur ustala się na 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.

Faktury muszą zawierać dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50,
odbiorca: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciązenia rachunku bankowego zamawiającego.
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§5

1. W razie opóźnienia, w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje

od Wykonawcy kar a umowna w wysokosci 0,3 o/o łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2

umowy za każdy dzień opoznienia.

2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez

Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokosci 10.000,00 zł.

3. Zastrzeżone w ninie;szej umowie kary umowne nie wyłączają uprawnienia do dochodzenia przez

Zamawiającego lub Wykonawcę odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych przewidzianych

w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie póŹniej niz w terminie 14 dni od

dnia otrzymania noty księgowe], z zaslrzeżeniem ust" 5.

5. Wykonawca wyraza zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Za-

mawiający poinformule Wykonawcę o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powsta-

niem obowiązku zapłaty kar umownych"

6. Zamawiający w kazdym czasie moze odstąpić od umowy jezeli 3e; dalsze wykonywanie nie leży w interesie

Zamawiającego.

§6
1. W przypadku powstania sporów z tytułu wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązująsię do podjęcia

czynnosci celem polubownego zakończenla 5prawy.

2. W przypadku braku mozIiwosci polubownego załatwienia sporu, do rozpatrywania sporów wynikłych na tle

niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy mie;scowo dla siedzibv Zamawiającego.

§7

1. Zamawiający oraz Wykonawca powierza.;ą sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych w zakresie

niezbędnym do wvkonania postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art.28 rozporządzenia Parlamentu

Europe;skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2076 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne9o przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95l46/WE (L 119/1). W zaistniałej sytuacji Zamawiający oraz Wykonawca będą pe{-

nili wzgiędem siebie odpowiednio funkcję Administratora danych bądz Podmiotu przetwarzającego.

2" Strony niniejsze; umowy zobowiązu.;ą się wzajemnie przetwarzac powierzone im dane osobowe zgodnie

z niniejszą umową/ wyzej wskazanym rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowiązującego, ktore chronią prawa osob, ktorych dane dotyczą,

3. Każda ze Stron ma prawo przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugą Stronę wyłącznie

przez okres niezbędny do wykonania lub obowiązywania umowy/ bądŹ do dnia przedawnienia ewentual-

nych roszczeń.

4. Strony zgodnie oświadczają, iz stosu.;ąśrodki bezpieczeństwa spełniające wymogi wyzej wskazanego roz-

porządzenla

5. Każda ze Stron ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy przetvvarzaniu i za-

bezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej umowy.

6. Strony udostępniają sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązkow

wskazanych w niniejszej umowie.

7 , Wykonawca moze powierzyc dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwyko-

nawcom, jedynie w celu wykonania niniejszej umowy/ po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgodY Zamawia-

jącego.

/h>ka



§8
1. Nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie z ramienia zamawiającego Ilona Bąk,

adres e-maile: i.bak@celestynow.pl , kontakt tel. (22) 7Bg 7O 60 wew. 112.
2, Osobą odPowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest Łukasz Balce; adres e-

mail: celestvnow@toz.pI.oraz sekretariat@toz.p| , kontakt tel.(22) 7Bg 70 67, oraz 602 37B 437,

1, W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową.,:;" się przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych
aktów prawnych.

2, Wszelkie zmianY niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

§10
umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.

Wykonawca
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Aneks nr 1 do

z dnia
umowy nr UUG/16/2OL9
16 stycznia 2019r.

zawarty dnia ....,;;.r.ą..,....,:... 2O tr9r. w Celestynowie pomiędzy :

Gminą CelestYnów z siedzibą w Celestynowie, ul. Regucka 3, o5-430 Celestynów,
NIP 532-105-76-50, REGON 013268965/ zwaną dalej ,,Zamawiającym", reprezentowaną przezi
WÓjta GminY Celestynów Witolda Kwiatkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Celestynów Agnieszki Kurek, zwaną dalej,,Zamawiającym''
a

Towarzystwem opieki nad Zwiełzętami w Potsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4, 00_666
Warszawa wPisanYm do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
RejonowY dla m. st. Warszawy Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000 1 54454, N l P: 526-1 7 3-7 7 -7 1, R EGON : OO7 -025-664,

w imieniu i na rzecz którego działajego oddział:

Towarzystwo opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdom nych Zwierząt w Celestynowie
- ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów,

rePrezentowanym przez: Prezesa Zarządu Głownego - Pana Łukasza Józefa Balcer,
zwanym dalej,,Wykonawcą",

zwanymi dalej indywidualnie ,,Stroną'' lub łącznie ,,Stronami''
o następującej treŚci:

§1.
§ 3 ust. 2 umowY otrzYmuje brzmienie: "Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy
z tYtułu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyć kwoty brutto w wysokości
45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).''

§2.
1. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia podpisania umowy.
2, Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3.
Aneks sPorządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
ijednym dla Wykonawcy.
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