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UMOWA NR 1912019 


zawarta w dniu 16 stycznia 2019 T. w Nowym Miescie pomil(dzy: 

GMIN;\ NOWE MIASTO ul. Ap'eczna 8, 09-1 20 Nowe Mias'o NIP 567-17-86-697 

REGON 130378284 zwan~ dalej ZAMA WlAJI)CYM , reprezentowanym przez: 

S~awomira Dariusz Zalewskiego ~ W6jta Gminy 

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Omioy 

a 


Fundacjl'l "Centrum Ochrony Srodowiska" 


z siedzib~ w ul. D~browskiego 18, 05-190 Nasielsk 


NIP 53 11 528792 


zwan~ dalcj WYKONA WCI) , reprezenlowan~ przcz: 


Krzysztofa Lukaszewicza - Prezesa Fundacji. 


§ 1 

ZAMA WJAJ;\CY zleeo do realizaeji, a WYKONA WCA przyjmuje ni u j wymiemone 

zadania w zakresie przyjrnowania i utrzymywania bezdomnych zwierz1)t z terenu gminy 

Nowe Miaslo: 

a) 	 przyjmowanie zagubionych. zabhlkanych i porzuconych lub innych przyczyn 

bezdonmych zwierz!lt, kt6re w wyniku zdarzeft losowych nie Sil- zdolne samodzielnie 

egzystowa6. 

b) 	 objetcie bezdomnych zwierzij.t opiek'l po legaj(!c'l na zapewnieniu zwjerz~(om : 

- pomieszczen lub boks6w chroni CJcych je przed zimnem, upatarni i opadami 

atmosferycznymi z dostypem do swiatla dziennego, umoz.liwiaj~cym zwierzylom 

swobodne poruszanie siy, 

- karmy odpowiedniej 

- stalego dostypu do wody zdatnej do picia; 

c) utrzymanie czystosci i porz'ldku w boksach, wybiegach oraz otoczeniu schroniska 

w tym prowadzenia zabiegow sanitamych i deZYJlfekuj~cych; 

c) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzytom w okresie kwarantanny 

i dalszego ich pobytu w schronisku; 

d) szczepienie przeciwko wSciekliznie ps6w przebywaj'lcych w schronisku; 

e) leczenie przyjytych chorych zwierz'}l, rokuj'J.cych wyzdrowienie; 

f) poszukiwanie nowych dom6w dla przyj((lych zwjerz~t; 



g) przekazywanie zwierlllt do adopcji (po przebylej kwarantannie w schronisku) 

osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic Un nalezyte warunki 

bylowe; 

h) 	 kastracja i sterylizacja zwieTZ41 w celu zmniejszenie ich populncji. 

§2 

Zadania okreslone w §I WYKONA WCA ~dzie realizowal w oparciu 0 przepisy prawa: 

1. Ustaw~ z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierUlt (Oz. U. z 2017 r. poz. 1840 

z pOw); 

1. 	 Rozpor24dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 

W sprawie szczeg6towych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierz~t (Dz. U. Nr 158, poz. 1657); 

2. 	 RozpoJL4dzenie Ministra Spraw Wewn~trznych i Adminis(racji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwiefZ4t (Oz. U. Nr 

116, poz. 753); 

3. 	 USlaw~ z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorllldzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

z porn. zm.), 

4. 	 USlaw~ z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystoSci por2'4dku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z pOw. zm.); 

5. 	 Ustaw~ z dilla II marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierZ4t or3Z zwalczaniu chor6b 

zakainych zwierlllt ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1967); 

6. 	 Rozpol"l4dzenie Ministra Rolniclwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz. U. 2016 r. 

poz.2161); 

7. 	 Posiadany przez WYKONAWCIi uslugi status regulamin funkcjonowania 

schroniska. 

§3 

Realizacja zadan, 0 kt6rych mowa w §l umowy b<;dzie obowj~zywac od 

1 lutego 2019 roku do 31 styC'".loia 2020 roku z mozliwoscilJ jej przedluzenia w fonnie 

aneksu. 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okresJonego w § I, ZAMA WIAJp,CY zaplaci 

WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokosci: 

a) 	 2189,40 zl bruno za jednorazowe przyjrrcie zwierzycia (osobnik dorost)') do 

schroniska i utrzymanie go, niez.aleinie od okresu pobytu w schronisku; 
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b) 1094,70 zl bruno za jednorazowe przyjcycie zwjen~cia (szczeniak) do schroniska 

i utrzymanie go, niezaleinie ad okresu pobytu W schronisku; 

c) 332,10 zl brutto za sterylizacj~ kastracjy zwierzycia. 

2. W podanych kwotach brutto wliczony jest 23% podatek VAT. 

3. Za zwie~ dostarczone do WYKONAWCY przez jego wlasciciela, bez zgody 

ZAMAWIAJf\CEGO, ZAMA WIAJf\CY rue ponosi koszt6w utrzymania. 

§ 5 

I. Rozliczanje i wplacanie wynagrodzenia za wykonane usrugi bydzie nasllfpowalo po 

zakonczeniu miesi~ca, w tenninie 21dni ad daty doslarCzenia faktury przez WYKONAWC~ 

na rachunek bankowy wskazany przez WYKONA WC~. 

2. W zal~czniku do faktury WYKONA WCA zobowiqzany jest dol~czy6 zest.wienie ilosci 

zwiefUlt przyjytych w danym ok.resie rozliczeniowym w fonnie tabeli z danymi zwierzycia 

oraz czytelnym zdj~ciem . 

§6 

I . WYKONA WCA zobowi3rzuje siy do prowadzenia dokwnentacji ksicrgowo- finansowej 

z dzialalnosci okreslonej w § 1 niniejszej wnowy oraz ewidencji zwierz<lt przyjrnowanych. 

2. WYKONAWCA prowadzi ewidencjy zwief"14t w postaci wykazu zawieraj<4cych: opis 

z:wierzycia (gatunek, wiek, plet, rnase, fotografiy), daty pczyjycia do schroniska oraz imiy, 

nazwisko i adres osoby przekazuj~cej zwierzy do schroniska, dane dotyc~ce kwarantanny, 

dane dotycUlce przeprowadzonych szczepien i zabieg6w weterynaryjnych, daty opuszczenia 

schroniska (adopcji) oraz imit;, nazwisko i adres osoby, kt6rej przekazano zwierz~, 

zestawienia ewidencjj przedstawia ZAMAWIAJI\CEMU co miesi<}c z infonnacj<} 0 danyrn 

zwierzyciu. w przypadku padniycia zwieczycia wraz z za.swiadczeniem lekarza weterynarii 

o powodzie padni~ia. 

3. ZAMAWIAJI\CY zastnega prawo przeprowadzenia dwa razy kontroli jakosci 

wykonywanych usrug w miejscu prowadzenia dzialalnosc w trakcie trwania umowy. 

§7 

I. Nadzer nad reaiizacj'l zadaiJ. okreslonych w §I sprawowat bt;d<4 z ramienia 

ZAMAWIAJf\CEGO osoby upowaznione. 

2. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo i4dania wszelkich informacji na temat realizacji 

zadail obj~tych niniejs~ umow'!, i mozliwosci wgl<ldu w prowadzontJ odnrbnie ewidencj~ 

zwierz'lt. 

3. WYKONAWCA przedloZy ZAMA WIAJf\CEMU po zakOliczeniu kaZdego mJeSJ~ca 

potwierdzenie zgloszenia 0 przyj~ciu bezdomnego zwie~cia do schroniska oraz informacj~ 
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o ilosci bezdomnych zwierzllt przyjC;tych do schroniska. przekazanych do adopcji, poddanych 

eutanazji. padnic;tych. zbieglych. 

§8 

1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj'}cernu kary umowl1'l za odst4pienie ad umowy z przyczyn 

zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 1000 z1. 

2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj<Jcemu kar~ umown4 za nienaietyte wykonanie umowy 

w wysokosci 20% wartosci faktury za okres, w kt6rym Wykonawca nienaleZycie wykonal 

umOWy. 

4. Zaplata kar umownych nie wptywa oa zobowi¥ania Wykonawcy z tyturu realizacji 

umowy. 

5. Wykonawca wyrai:a zgodt; oa pOlr'lcenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia 

naleZytego z tyturu niniejszej umowy. 

§9 

1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odsU}pienia od umowy w nastypujllcych sytuacjach: 

I) 	 w razie zaistnienia istolnej zmiany okolicznosci powodujClcej, te wykonanie wnowy 

nie leZy w interesie pubJicznym, czego nie moina byIo przewidziec w chwili zawarcia 

umowy; odst::tpienie od umowy w tym wypadku maie nast<}pic w terrninie 30 dni od 

powziycia vviadomosci 0 powytszych okolicznosciach; 

2) 	 Wykonawca rue rozpocUJI realizacji zam6wienia bez uzasadnionycll przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj()cego na pismie; 

3) 	 Wykonawca nie realizuje uslug wetcrynaryjnych zgodnie Z poslanowieruami 

niniejszej umowy; 

4) w przypadku likwidacji, ogJoszenia upadlosci b~di zajycia maj~tku Wykonawcy; 

5) w razie utraty uprawnien do prowadzcnia dzialaJnosci w zakresie opieki nad 

bezdomnymi zwierz~tami. 

2. 	 OdsUJpjenie ad umowy povvinno nasl(}pic w formie pisemnej pod rygorem 

niewai.nosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

§ 10 


W przypadku rozwi¥2nia umowy przed uplywem tell1linu, 0 kt6rym mowa w § 3 z przyczyn 


Je:U}cych po slronie Wykonawcy, Wykooawca zobowillZuje Sly na sw6j koszt 


przetransportowac utrzym)'\Vane zwierzyta do schroniska, kt6re wskaze ZamawiajC)cy 
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w odleglosci nie wi~kszej nii. 100 km od granie gminy araz pokryc wszelkie koszty zwiC}Zane 

z przyj~iem i ulrzymaniem zwier~t w innym schronisku. 

§Il 

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy maZe bye dokonana przez obie strany w formie 

pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewatnoSci takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowieil nie moZe dotyczyc cen jednostkowych okreS!onych warercie. 

§ 12 

Urnowty sporz(}dzono w trzech jednobrzmilJcych egzempJarzach, dwa egzempJarze dla 

ZAMAWIAJ1\CEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

ZAMAWIAJ1\CY WYKONAWCA 

W6J 
C;I\..II1\:\ Nu,"" )\[ JA:-, I 

Siawol!fir 'lVitUz Zol~s1i pow plonski 
wOI Il'azowlecklf' 

.j 

KONTR~~GNATASK NTK 

Anna .s p "el 
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