
Umowa Nr 2712020 

(./Jwarla w dniu 31 slycznJa 2020 r. pomll(dz.y: 

Gminq Now. Mias/o, z siedzibq ul. Apteezna 8, 09-120 Nowe Miasto NIP 567-17-86-697 

REGON 130378284 zwan~ w dalszej c~Sci wnowy )lZamawiaj'lcym" reprezentowan'l przez: 


Slawomira Dariusza Zalewskiego - W6jta Gminy Nowe Miasto 


przy kontrasygnacie Anny DaszezyUskiej - Skarbnika Gminy Nowe Miasto 


a 

Specjalistyezn. Leezoiea Ma!yeh Zwierzqt Sklep zoologieZllo - w~dkarski lek. wet. 


-----.. 09 -100 Plonsk, ul. M!odzietowa 28e NIP: 5671159807 REGON: 
130015653 

zwanego w dalszej cz~sci wnowy "Wykonawc~". 
Umowa zostaJa zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 usta\V)' Prawo zam6wien pubJicznych z dnia 
29 styezoia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

§ 1. I. Wykonawe. zobowi'lZllje si~ do od!awiania bezdornnyeh zwierzqt domowyeh 
z terenu Ominy Nowe Miasto i dostarczenia ich do Fundacji "Centrum Ochrony Srodowiska" 
z siedzibq ul. Dqbrowskiego 18,05-190 Nasielsk prowadzqeej Seluonisko dla bezdomnyeh 
zwiel7..<lt w Chrcynnie 142, 05·190 Nasielsk oraz podejmowania czynnosci zwitlZ2J1ych 
z adopejq. 

2. Odlawianie bezdomnych zwier74t odbywac Silt ~dzie na zgloszenie interwencyjne 

Zamawiajqcego. 

3. Tennin wykonania uslugi odkowienia ustala si~ na 24 godzin, od chwili telefonicznego 

zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiaj~ego. 

4. Wykonawca zobowi¥uje siy do zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku warzeD. drogowych z udzialem zwiefZ4t, zgodnie Z obowil'lZUjllcym cennikiem 
usrug. 

S. Zapewnienie opieki prz.ez okres kwarantanny dla ps6w odlowionych i przeznaczonych do 

adopcji. 

§ 2. Zakres swiadezonyeh usrug obejmuje: 

1) 	 odlawianie w spos6b humanitamy bezdomnych i pozbawionych opieki ps6w z terenu 

Omlny Nowe Miasto oraz ich transport do schroniska, a w przypadkach koniecznych 

do zakl.du weterynaryjnego. 
2) szczepienia ochronne, 


3) przygotowanie zwierz~eia do adopeji i spisywanie um6w Z osobarni adoptuj~eymi, 


4) prowadzenie ewidencji znakowania zwiel'Zftt, 

5) prowadzenie dokumentacji odlowionego zwierzycia (data, miejsce odlowienia oraz 


dokumentacja zdjcrciowa z podaniem podstawowych danych: wiek, ptec - zdjycie 

enobione po odlowieniu zwierz~eia) i przekOlywania jej na bieuteo (wraz z fakturq) 

Zamawiajticemu• 
6) 	 sterylizaeje I kastraeje, 
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" 7) opiek~ weterynaryjn~ uwzgl~dniaj~c~ leczenie doraine bezdomnych zwierz~t 

domowych i gospodarskich, 
8) opiek~ weterynaryjn~ w przypadku zdarzeit drogowych z udzialem bezdomnych 

ZWiefUltJ 
9) uspienie slepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacjq, 

10)eutanazje wraz utylizacjq zwlok zwie~cia, 


11) znakowanie odlowionych ps6w nieposiadaj~cych cztpa (czipowanie wraz 

z rejestracjfl w bazie danych). 

12)zapewnienie opieki przez olaes kwarantanny dla ps6w i kot6w odlowionych 
przeznaczonych do adopcji. obejmuj4cej w szczeg6lnoSci wykonanie szczepien 

.. ochwnrtych, odrobaczenia . 
§ 3. Przy wykonywaniu obowi¢6w, 0 kt6rych mowa w § 2 umowy, Wykonawca 
zobowiqzany jest do przestrzegania nast~pujqcych przepis6w: 
1) 	 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochwnie zwierzqt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z pow. 
zm.); 

2) ustawy z dnia 11 marea 2004 r. a oeMonie zdrowia zwier24t Qraz zwalczaniu chor6b 

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

3) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010); 

4) 	 rozpofUldzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z drua 26 sierpnia 1998 r. 
w sprawie zasad warunkow wylapywania bezdomnych zwierzqt (Dz. U. Nr 116 poz. 7S3); 
S) rozporzqdzeniu Rady (WE) nr 1/200S z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony 
zwierzqt podczas transportu i zwiqzanych z tym dziala6 oraz zmieniaj~cym dyrektywy 
64/4321EWG i 93/1191WE oraz rozporzqdzenie (WE) nr 12SS/97 (Dz. Urz. UE L 311 
z OS.01.200S). 
6) 
§ 4, Umowa obowi~je na czas okreSlony od dnio 1 lutego 2020 roku do 31 s!ycznia 2021 
roku. 

§ 5. 1. Ceny wykonanych uslug 0 kt6rych mowa w § 2 strony ustalaj~ w spos6b nast~pujqcy: 
1) odlowienie bezdomnego zwierz~ia - osobnik dorosly, l,!:cznie z kosztarni transportu 

do schroniska lub miejsca adopcji; 
600,00 zl + V AT 48,00 z!= cena brutto 648,00 zl 

2) 	 odlowienie bezdomnego zwierzycia szczeniaka, l,!:cznie z kosztarni transportu do 
schroniska lub miejsca adopcji; 
cena netto 300,00 zl + VAT 24,00 z! = cena brutto 324,00 zl 

3) 	 od!owienie zwierzycia groznego przy pomocy strzelby do usypiania, J,!-cznie 
z kosztami transportu do schroniska lub miejsca adopcji; 
cena netto 600,00 zl+ V AT 48,00 z! = cena brutto 648,00 zl 

4) sterylizacja zwie~cia (suka) do Skg; 
cena netto 3S0,OO z! + VAT 28,00 zl = cena brutto 378,00 zl 

S) sterylizacja zwierz~cia (suka) do 10 kg; 
cena netto 400,00 z! + VAT 32,00 zl = cena brutto 432,00 zl 

6) sterylizacja zwierz~cia (suka) do 15kg i powyiej; 
cena netto 4S0,00 z! + V AT 36,00 z!= cena brurto 486,00 zl 

7) sterylizacja kotki; 
cena netto 2S0,00 zl + VAT 20,00 zl = cena brutto 470,00 zl 

8) kastracja zwierZ4cia (kota); 
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cen. netto 150,00 zl +VAT 12,00 zl; cen. brutto 162,00 zl 

9) kastracja zwierzc;ci. (psa); 


cellO netto 200,00 zI + VAT 16,00 7l ~ cellO brutto 216,00 zl 

10) opieka lekarsko-weterynaryjna ( uwzgl~ajl\C' loezenie doraine) doba; 


cena netto + VAT ~ cena brutto - wg cennika 

II) uSpienie slepego miotu wraz z utylizacj~ (roiot); 


cen. netto 150,00 zI + VAT 12,00 zl = CeDa brutto 162,00 zI 

12) eutanazja wraz uty1izacja zwlok zwierz~cia (szt.); 


ceDa netto 250,00 zl + VAT 20,00 zl = cena brutto 270,00 zl 

13) opieka weterynaryjn. w przypadku zdarzen drogowych z udzialem bezdomnych 


zwie~t domowych i gospodarskich (szt.) ; 

cena netto + VAT = cena brutto - wg cennika 

14) ele1ctroniczne znakowanie (czipowanie) sz!.; 
cen. netto 50,00 zl +V AT 4,00 zl = ceDa brutto 54,00 zl 

15) zapewnienie opieki przez okres IS dniowej kwarantanny ella ps6w kot6w 
odlowionycb i przezna.czonych do adopcji. 
cena netto 600,00 zl + VAT 48,00 zl = oeDa brutto 648,00 zl 

2. Rozliczenie za swiadczone uslugi ~dzie nast~powac wg faktycznie wykonanych uslug po 
ccoach jednostkowych. Zamawi.jl\CY wyplaci nalemosc za wykonanie uslug wymienionych 
w § 2 w terminie 14 dni od chwili przedloteni. faktury przez Wykonawc~. Faktura powinna 
zawierae uslugi wymienione w § 5 ust. I umowy. W przypadku odlowieni. i dostarczenia psa 
do schroniska Wykon.wca dodatkowo dol~czy dow6d dostawy do schroniska. 

§ 6. I. Z tytulu nie wykonania lub nienaletytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci 

kary umowne w nast~pujl\Cych wysokosciach i przypadkach: 


I) 10 % wynagrodzenia umownego - brutto olaeslonego w § 5 ust. 2 umowy, gdy 
odsu!Pi od umowy z przyczyn le~cych po jego stronie, 

2) 10 % wynagrodzenia umownego - brutto omolonego w § 5 us!. 2 umowy gdy 
Zamawiajl\CY odslflpi ad umowy, z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada 
Wykonawca. 

2. 	 Za uslugi nie potwierdzone zgodnie z zapisem § 2 Zamawiajl\Cy nie wyplaci 
nalei.no§Ci. 

§ 7. Ewentualne spory powstale w wyniku realizacji umowy rozw4zywaoe b~d~ przez Sad 
wtaSciwy rzeczowo wg siedziby Zamawiajftcego. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejs~ umow~ roaj~ zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

~:~=~:as:,,:,,,zw trzech jedn~brzmi~CYCh egze~~~=~~.j~~,~.~"::l~ODaW,CY i 
VEMlASll 
JIIIk! 
wie<\ic 
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ANEKS NR 1 

z dnia 01 grudnia 2020 r. 


do umowy Nr 2712020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 


zawarty w dn lu 0 I grudnia 2020 roku pomi~dzy : 


G min" No"..e Miasto z siedzibIJ w Nowym Miesc ie, uJ. Apteczna 8, 09· 120 Nowe Miasto, 


NIP 5671786697, REGON 130378284, 

reprezentowanq przez: 


W6jta Gminy Newe Mi asto - Slawom ira Za lewskiego 


przy kon trasygnacie Skarbni ka Gminy - Allny Daszczynskiej, 


zwan<l w treSc! umowy ,,Zamawiaj'lcym", 


a 

Specjalistyczn'l Leczniq Malych Zwierz'It Sk lep zologiczno -wltdkarski lek. wet. Stanislaw 


Szymczyk, u1. M~odziei:owa 28c, 09- 100 PtOllsk I NIP 567 1159807, REGON 1300 15653 


Zwanego w dalszej cz~sci umowy "Wyko nawc'J ." 


§ 1 

W zwi ~zku zaistniata omytk~, dotychczasowe brzmienie danego § 5 ust. } pkt 7 zaslc;puje sicr 

trcici<) nastc;puj <lC<l : 

slerylizacja kotk i: 

cen. netto 250,00 zl + VAT 20,00 zl ~ cena brutto 270,00 zl . 


§2 

Pozostale warunki umowy pozoslaj'l bez zmian. 

§3 

Aneks sporz¥izono w trzech jednobrzmiC)cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 
dla ZamawiajC)cego. 

Zamawiaj(}cy . Wykonawca 
SpEcJal!stycwB Lecnlca Mary{h : .~ier~ t,GMINA ~()\,l' ~IIASro 

['10" pion,l.. i SKLEP ZOOLOG ICZNO·W~DKARSK I 
v.oj l1l<llu'Altd.ic lek. wet . Sta nislaw SrymC'zyk 

· 1 09· 100 Plor"'lji(. ul Mlodzlezowa 28c 
NIP: 5671159807, RFGON' 1 "" "~5653, . 

KONTRASYUNAfA 
SKARBt>jJl59 GMINY 




