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UMowA NR WoS/ 14 12020

zawatl:a w dniu 31.1ż.2019 r. w Pruszkowie, pomiędzy:
Gminą Miasto Pruszków z siedzlbą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14116, w imieniu
i na rzecz ktorej działa:

Prezydent Miasta Pruszkowa - Paweł Makuch
zwanym dalej rrZamawiaj ącym"

a:

Fundacją im. 120 lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzlbą w Warszawie
przy ul. Podkowińskiej 2, 01-472 Warszawa wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS
00 0 0 1 5 0664, NIP : 521243 07 07, t epr ezentowaną przez,.

l. Prezesa Zarządu Fundacji - Halinę Marię Strecker;
ż. Wiceprezesa Zarządu Fundacji - Annę Bogumiłę Sankowską -Trelę;

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

o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do rcalizacji zadanię w zakresie przyjmowania i
utrzymywania bezdomnych psórv z telenu Gminy Miasto Pruszkólł, Co schrcniska dla
bezdomnych zwterząt w Milanówku znajdującym się przy uI. Brwinowskiej 48,
05-8ż2 Milanowek, którego właścicielem jest Wykonawca.

2. Strony ustalają, że wyłapanie i dostarczęnie bezdomnych psów do schroniska stanowi
obowiązek Zamawiającego w imieniu którego działa Straż Miejska.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia 8 szt. psów z możItwością zwiększenla limitu
przyjmowanychzwterząt po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy,

2. Za psy dostarczone do Wykonawcy ptzez ich właściciela, bez zgody Zamawtającego,
Zamawialący nie ponosi kosztów utrzymania.

§3

Wykonawca zapewni przyjętym zwierzętom w trakcie pobytu w schronisku:
a) pomieszczenia lub boksy chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z

dostępem do światła dziennego, umozliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się;
b) odpowiednią ilość karmy;
c) stały dostęp do wody zdatnej do picia;
d) opiekę weterynaryjną;
e) szczepteniaochronne;
0 sterylizacje i kastracje;
g) poszukiwanie nowych domów dla przyjętychzwierząt;
h) przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic imnależyte warunki bytowe;



prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie 14 dniowej kwarantanny;

§4

zadantaokreślone w §3 wykonawca będzie ręaltzowń w oparciu o przepisy prawa:

1. Ustawę z dnta21 sierpnia 1997 r,o ochronie zwlerząt(tj. Dz,U, z20|7r, p!!:}'oo,) 
, _ ___,^

ż. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 częrwca 2004 r, w sprawle

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dia prowa<lzenia schronisk dla zwrcrząt (Dz,U,

Nr 158, poz. 1657),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r,

w sprawie zasadi warunków *yłupy-unia ńzdomn ych zwierząt (Dz1J , Nr 1 1 6, poz, 7 53),

4, Ustawę z dnta8 marca 1990 r. o samorządzie gminn}m (Dz,U, z20I9 r, poz,516 ze zm,),

5. Ustawę z dnia 13 września 1996 r,'o ,rirry-aniu czystoŚci i porządku w gminach

(Dz.U. z2OI9 t.) poz.2010 ze zm,),

6. Ustawę z dnia iI marca ż0O4r. o ochronie zdrowia zwierząt" otaz zwa|czaniu chorób

zakażny ch zwlerząt (Dz.U, z 20 I 8 r, poz, l 9 67 ze 
.zm,.),

7 . Rozporządzenie Ministra Rolnict-a i iłor*oju Wsi z dnta |6 pażdzietnika 2008 r, w sprawle

sposobu ustalania weterynaryjnego ff identyfikacyjnego (Dz,U, zż0I4 r, poz,793),

8. posiadany ptzezwykonawcę status i regulamin funkcjonowania schroniska,

§5

Umowa obowiązuje od 01 .0I.2Oż0 r, do 31J22020 r,

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłacl Wykonawcy wynagrodzenie w

wysokości: 2.583,- z| brutto irło*nl", dwa 
. 
tysĘce pięćset osiemdziesiąt trzy Zł)

jednorazow o za przyjęcie zwterzi.iu a" schroniska (po pisemnym p_otwierdzeniu na druku

,,protokołu zgłoszenia i wyłapania bezpańskich zwlirzĘt z tęręnu" pruszkowa od Straży

Miejskiej) i utrzymanie go, nięzależntę od okresu pobytu w schronisku;

2. Jednocześnie Zamawiający wnosic będzie opłutę w formie ryczałtu miesięcznego w

wysokości 369,,_ z| ń..rito (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł)za gotowość

świadczenia usługi przęz Wykonawcę,

3. Wartość umowy nie moze przeWotczyŁ twoty 25.092,- zł brutto (słownie: dwadzieŚcia PięĆ

tys. dziewięćdziesiąt dwa zł,),
§7

wynagrodzenieokreślonew § 6ust.1 i2regulowane będzteprzezzamawtającego przelewem

na podstawie faktur wystawianychprzezwykonawcę, w terminie 14 dni od daty dostarczenia

faktury zmawtąącemll, na rachunek bankowy wskazany przęz wykonawcę,
podstawą do wystawienia faktury w zatresie § 6 ust. 1 będzie PodPisanY Protokoł

zgŁoszeniai wyłapania bezpańskich zwrcrząt z terenu" pruszkowa

§8

1. wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ,dokumentacji 
księgowo _ finansowej z

działalności objętej niniejszą umowąolaz ewidencji zwierzątprzyjmowanych,

}-M



2. Wykonawca prowadzi ewidencję zwl,erząt w postaci wykazu zawierających: opis zwterzęcia
(gatunek, wiek, płec, maśó, fotografię), datę przyjęcia do schroniska, dane dotyczące
kwarantanny, dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
datę opuszczenia schroniska (adopcji) oraz imię, nazwisko i adręs osoby, której przekazano
zwierzę,

§9

Nadzór nad realizacją zadań określonych w niniejszej umowie sprawować będą z ramtęnia
Zamawiającego Inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska .

Ze strony Wykonawcy zarealizację umowy odpowiada Kierownik schroniska
tel.22 724 82 05
Zamawtający zasttzega sobie prawo uzyskiwania informacji na żądanie na temat realizac.ji
zadań objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną odrębnie ewidencję
zwieruąt.

§10

I.

Klauzula poufności:
wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania poufności
uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, także po
umowy.
Obowiązek ten doty.czy informacji co do których Zamawiający ma
obowiązek publikacji lub które stanowią informacje jawne lub publiczne.

2.

J.

wszelkich informacji
zakończeniu realizacj i

nałożony ustawowy

§11

i. Zmian1 niniejszej umo\\)- mogą następowac tyiko w drodze pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

J.

4.

W ruzie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem
rczstrzy gnięciu s ądu właściwe go dla siedzib y Zamawiające go.
Każdej zę stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z
terminu wypowiedzęnia zę skutkiem na koniec miesiąca lub
skutkiem natychmiastowym.

umowy, strony poddają

zachowaniem 30 dniowego
za porozumieniem stron ze

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemp|arzach,2 egzemplarzę dla Zama,wiającego,
1 egzemplarz dIa Wykonawcy.

WYKONAWCA:

Dz. 900rozdz.90013 § 4300
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