
UMOWA nr. ,!l£./2019

W dniu 02 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul.
Mszczonowskiej 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego, zwaną
dalej Zamawiającym,
a
„Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych" z/s ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372116, NIP 5361898580, zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez Iwonę Kowalik - Członek Zarządu

- posiadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim (numer 1418602);
- posiadającą zezwolenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie schronisk dla
bezdomnych zwierząt — Decyzja Nr 1/2012, ważne do dnia 31.03.2021 roku;

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 póz. 1986) została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do PRZYJMOWANIA DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH
PSÓW Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM W NIM OPIEKI
WETERYNARYJNEJ.
- zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Całodobowego przyjmowania do schroniska wszystkich wyłapanych i dostarczonych bezdomnych
psów z terenu Gminy Nadarzyn,
2) zapewnienia dożywotniego pobytu przyjętych psów,
3)zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej przyjętych psów z terenu gminy Nadarzyn,
4)zapewnienia zwierzętom odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych odpowiednich do
potrzeb biologicznych, zapewnienie pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała,
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,
5) podejmowania aktywnych działań zmierzających do pozyskiwania dla zwierząt nowych właścicieli
oraz przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym posiadaniem i zdolnym do
zapewnienia im należytej opieki,
6) usypiania ślepych miotów bezdomnych psów,
7)obligatoryjną sterylizację lub kastrację psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie oraz
chorobom zakaźnym,
8) zapewnienia całodobowego nadzoru schroniska.
3. Postępowanie z bezdomnymi zwierzętami w schronisku:
1) bezpośrednio po przyjęciu zwierzęcia do schroniska należy sprawdzić, czy zwierzę jest
oznakowane:
- mikrochipem - numer chipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych
-tatuażem - numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych ogólnokrajowych
organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych
psów i kotów,
- adresówką.
W celu podjęcia próby odnalezienia właściciela i skontaktowania się z nim, jeśli zaś próba kontaktu, w



zależności od posiadanych danych kontaktowych (np. dwukrotne wysłanie listu poleconego,
kilkukrotna próba dodzwonienia się lub nieotrzymanie odpowiedzi na co najmniej dwie wiadomości
wysłane drogą elektroniczną w odstępie trzech tygodni) nie odniesie skutku, zwierzę należy traktować
jako bezdomne),
2) jeśli zwierzę jest oznakowane mikrochipem, należy wprowadzić numer mikrochipa do wykazu
zwierząt prowadzonego w schronisku,
3) w przypadku gdy zwierzę nie jest oznakowane, należy je niezwłocznie oznakować mikrochipem, a
numer mikrochipa wprowadzić do wykazu,
4) dane zwierzęcia oznakowanego mikrochipem powinny zostać wprowadzone do ogólnodostępnych
krajowych baz danych,
5) schronisko musi być otwarte co najmniej 2 dni w tygodniu w celu dotarcia dla jak największej
liczby osób chętnych do adopcji psów ze schroniska. Informacja o dniu otwartym w schronisku
powinna być zamieszczona na stronie internetowej schroniska w terminie 7 dni od daty otwarcia
schroniska,
6) schronisko musi posiadać stronę internetową,
7) zwierzęta, które zostały przyjęte do schroniska, natęży sfotografować, a zdjęcia wraz ze
wskazaniem gdzie i kiedy zwierzę zostało znalezione, opublikować na stronie internetowej schroniska
niezwłocznie po przyjęciu do schroniska,
8) zwierzęta bezdomne po odbyciu kwarantanny, wykonaniu szczepień profilaktycznych oraz zabiegu
sterylizacji/kastracji należy przeznaczyć do adopcji,
9)wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji/kastracji wszystkich psów przyjętych do schroniska,
10)wykonywanie szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym innym niż wścieklizna
{co najmniej przeciwko następującym chorobom: nosówka, choroba Rubartha, parwowiroza).
4. Gmina Nadarzyn zastrzega^ sobie prawo do przeprowadzania w schronisku kontroli z
wykonywanych zapisów umowy, przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Nadarzy^
minimum l raz na kwartał.
5. Szacowane ilości bezdomnych psów odłowionych i przewiezionych do schroniska z terenu Gminy
Nadarzyn to: ok. 25 psów.
6. Szacowane ilości wykonania zabiegów uśpienia ślepych miotów - ok. 10 szt.

§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., lub
do wcześniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §
4 ust. l umowy z tym, że obowiązek kontroli tej kwoty leży po stronie Zamawiającego.

§3
Strony ustalają, że:
1) Wykonawca zobowiązuje się na koniec każdego miesiąca potwierdzać Zamawiającemu pisemnie
ilość przyjętych bezdomnych zwierząt do schroniska dostarczonych z terenu gminy Nadarzyn wraz ze
zdjęciem, prowadzić dokumentację dotyczącą opisu odłowionego zwierzęcia, daty, czasu i miejsca
odłowienia,
2) Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać osobom trzecim realizacji zadań wynikających z
niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia odłowionych i przyjętych psów do schroniska po
wygaśnięciu niniejszej umowy.

§4

1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy
wynagrodzenie, w łącznej maksymalnej wysokości 79 375 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy



trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) w tym podatek VAT w wysokości 23% - zgodnie z ofertą
Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr I do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. l zostało obliczone według następujących cen jednostkowych:

a) za każdego przyjętego psa do schroniska z terenu gminy Nadarzyn - w kwocie 3075 zł x 25
szt. wynosi 76 875 zł, w tym podatek VAT w wysokości 23%.
b) za wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu - w kwocie 250 zł x 10 szt. wynosi 2500 zł,
w tym podatek VAT w wysokości 23%

3. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 nie podlegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu przez
okres obowiązywania umowy.

§5
1.Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami miesięcznymi.
2.Wykonawca będzie wystawiać faktury miesięczne, na podstawie faktycznej ilości odłowionych i
przyjętych psów.
3.Każda zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
4.Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego konto podane w fakturze.
5.Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

§6
1. Strony ustalają, że w wypadku niewykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
Zamawiającemu kar umownych:

1) za niewykonywanie obowiązków wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie, w
wysokości l % od kwoty wymienionej w § 4 ust. l za każdy stwierdzony przypadek,

2) za przerwę w realizacji usług objętych umową, dłuższą niż 3 dni w wysokości 5 % od
kwoty wymienionej w § 4 ust. I za każdy stwierdzony przypadek

3} w przypadku stwierdzenia nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez
Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie
oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób w
wysokości 250,00 zł za każdy dzień wykonywania usługi niezgodnie z umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej
należności Wykonawcy.
3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
4. W przypadku niezrealizowania płatności w ustalonym terminie Wykonawca obciąży
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za zwłokę.
5. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50% wartości zamówienia, o której mowa w §4
ust. l .

§7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę
realizacji umowy w terminie 3 dni od terminu rozpoczęcia określonego w § 2 niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie l miesiąca od dnia powzięcia informacji o
powyższej przyczynie odstąpienia.

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1) niewykonywania zapisów umowy wynikających z § l i § 3 i pomimo jednokrotnego
wezwania do wykonywania zapisów umowy, po ustalonym terminie nie nastąpiła poprawa w
wykonywaniu zapisów umownych,
2) przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni,



3) powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. l pkt 2 umowy,

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w terminie l miesiąca od dnia
powzięcia informacji o przyczynie wymienionej w ust. 2.
4. W przypadkach określonych w ust. l oraz ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. I niniejszej umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający potrąci należną karę z należności
Wykonawcy.
7. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przewyższy wysokość kar umownych,
o których mowa w ust.4, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.
2.Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia
porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
5.Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej strony.
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