
UMOWA GKI.272.1.28.2024.AB

zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.’Prawo zam6wieh publicznych

(Dz.U. z2021 r. poz. 1129)・

w dniu 9 wrze§nia 2021 r. w Stupsku, POmi?dzy:

Gmina Stupsk z siedziba w Stupsku, PrZy ul. H・ Sienkiewicza lO, 06-561 Stupsk

NIP 569-17-47-045, REGON 130378456

reprezentOWana PrZeZ :

Pana Jacka Swiderskiego - W6jta Gminy Stupsk

przy kontrasygnacie Pana MichaIa Kaszubskiego - Skarbnika Gminy’

zwana dal匂”ZAMAWIAJACYM’’

panem Markiem Kujawskim prowadz紺m dziaIalnost pod nazw雀USLUGI BUDOWLANE

BUD-MARK・・ Schronisko dla Zwierzat ”Nadzieja・・ z siedziba w MIawie przy ul. Ksiecia

Maciusia I 14, 06-500 Mlawa

NIP 5311528792, REGON O15183569

reprezentoWana PrZeZ:

Pana Marka Kujawskiego - WIa紬cieIa鉦my

zwanq dal匂”WYKONAWCA’’

冨田

1. ZAMAWIAJACY zleca do realiza函a WYKONAWCA przyjmut ni袖Wymienione

zadania w zakresie przy〕mOWania i utrzymywania bezdomnych zwierzat z terenu gmlny

Stupsk:

a) przyjmowanie zagubionych, Zablakanych i porzuconych lub z innych przyczyn

bezdomnych zwierzqt (PS6w), kt6re w wyniku zdarzeh losowych nie sa zdolne

samodzielnie egzystowa6.

b) o擁cie bezdomnych zwierzat opieka poleg魂ca na zapewnieniu zwierz?tOm:

- POmieszczeh lub boks6w chroni脅cych je przed zimem, uPaIani i opadami

atmosferycznymi z dost?Pem do鉦atla dziemego’umO21iwi祖cym zwierz?tOm

SWObodne poruszame Sl?

- karmy odpowiedniej

- Stalego dost?Pu do wody zdatn匂do picia;

c) zapewnienie opieki weterynar扉Qj bezdomnym zwierz?tOm W Okresie kwarantann

i dalszego ich pobytu w schronisku;

d) szczepienie przeciwko w鉦kli乞nie ps6w przebyw彊ych w schronisku;

e) 1eczenle PrZyj?tyCh chorych zwierzaL rok函CyCh wyzdrowienie;

f) poszukiwanie nowych dom6w dla przyj?tyCh zwierzat;

g) przekazywanie zwierzat do adop匂v (po przebyt串warantamie w schronisku) osobom

zainteresowanym ich posiadaniem’Zdolnym zapeuni信m nale之yte warunki bytowe;

h) kastra函i steryliza函ZWierzat w celu zmni匂szenie ich popula坤

2. WYKONAWCA przy]mOWa6 b?dzie bezdomne zwierz?ta Z terenu gminy Stupsk’kt6re b?da

dostarczane przez StraZ Gminna w Wi鉦ewie.

受勲



§2

zadania okrestone w § 1 WYKONAWCA b?dzie realizowal w oparciu o przepisy prawa:

1. Ustaw? Z dnia2l sierpnia 1997r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z2020 r・ POZ. 638 ze zm・),

2. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwgiv Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie

szczeg6Iowych wymagah weterynar加ych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat (Dz. U.

z2004r. Nr 158,POZ. 1657),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn?trZnyCh i AdministraQji z dnia 26 sierpnia 1998r.

w sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierzat (Dz・ U. z 1998 r. Nr l 16’

poz.753),

4. Ustaw? Z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gmimym (Dz. U. z2021 r. poz・ 1372 ze zm・),

5. Ustaw? Z dnia 13 wrze誼a 1996r・ O utrZymaniu czysto§ci i porzadku w gminach (Dz. U.

z2021 r.,POZ. 888 zzm.),

6. Ustaw? Z dnia ll marca 20014r. o ochronie zdrowia zwierz糾OraZ ZWalczaniu chor6b

zaka之nych zwierzat (Dz. U. z 2020 r. poz・ 1421 ze zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwgiv Wsi z dnia 16 pa乞dziemika 2008r・ W SPraWie

sposobu ustalania weterynar加ego numeru identyfikac扉ego (Dz・U. z 2008 r. Nr 193, POZ.

8. Posiadany przez WYKONAWC号uslugi statut i regulamin funkgivnowania schroniska.

l. Za wykonanie przedmiotu umowy okrefronego w §l, ZAMAWIAJACY zaplaci

WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokoSci:

a) 6,15 z士brutto za dzieh pobytu l doroslego psa w schronisku;

b) 4,92 zl brutto za dzieh pobytu l szczeniaka w schronisku;

c) 123,00 zl brutto za kastraQj? PSa;

d) 184,50 zl brutto za kastraqj? Suki.

2. W podanych kwotach brutto wliczonyjest 8% podatek VAT・

3. Za zwierz? dostarczone do WYKONAWCY przez JegO Wla§ciciela lub osoby trzecie’bez

zgody ZAMAWIAJACEGO’ZAMAWIAJACY nie ponosi koszt6w utrzymania.

§4

1. Rozliczanie i wplacanie wynagrodzenia za wykonane usfugi b?dzie nast?POWalo po

zakohczeniu miesiaca, W terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez WYKONAWCE

na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWC言・

2. W za串zniku do faktny WYKONAWCA zobowiazany jest doIaczy6 zestawienie ilo§ci

zwierzat prz函ych w danym okresie rozliczeniowym (Ze WSkazaniem osoby oraz migiva

vylapania zwierz?Cia)・

§5

1. WYKONAWCA zobowiaz函Si? do prowadzenia dokumentady ksi?gOWO- finansowey

z dzialalnofoi okrestonQj w § l nini匂szej umowy oraz ewidenQji zwierzqt przyjmowanych.

2. WYKONAWCA zobowiaz可e si? do prowadzenia ewidencji zwierzat w postaci wykazu

zawier袖ych‥ OPis zwierz?Cia (gatunek’Wiek’Ple6’ma§串tografi。, dat? PrZ扉cia do

schroniska oraz imlfr naZWisko i adres osoby przekaz函Cej zwierz? do schroniska’dane

dotyczace kwarantanny・ dane dotyczace przeprOWadzonych szczepieh i zabieg6w
l
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weterynar扉ych, dat? OPuSZCZenia schroniska (adopg。 oraz imi紺azwisko i adres osoby’

kt6rej przekazano zwierz?.

1. Nadz6r nad realiza擁zadari okre紬ych w § 1 sprawowa6 b?da z ramienia

zAMAWIAJACEGO osoby upowaZnione.

2. ZAMAWIAJACY zastrzega SObie prawo zadania wszelkich informa串na temat realizagiv

zadafr輔ych nini轟umowa i mo乞Iiworfu wgladu w prowadzona odr?bnie ewidenbe

3. WYKONAWCA przedloZy ZAMAWIAJACEMU po zakohczeniu kaZdego臆__二〈 」〈 (ハト..(〔ioしの　へra7

potwierdzenie zg書oszenia o prz舶iu bezdomnego zwierz?Cia do schroniska oraz
臆喜一___《+ _…六品,ハ1言,, Crlmniqka- r)rZekazanvch do adopcji,

mleSlaCa

informaq e

POtWlerdzenle ZgIOSZCllld U P’L"Y)1u ‘’〉‾場〉ふ▲一°▲‾e〉 ‾　‾　`

o iloSci bezdomnych zwierz押Z函ych do schroniska’PrZekazanych do adopgiv poddanych

eutanazjL padni?tyCh, Zbieglych.

umowa zostgiv zawarta na CZaS Okre紬y od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

umowa moze by6 rozwiazana za WyPOWiedzeniem dokonanym prZeZ kaZda ze stron

z zachowaniem mleSl?CZnegO Okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec mleSlaCa・

zmlany nlnl。SZ。 umOWy mOgq naSt?POWaftylko w drodze pisemned pod rygorem niewazno鉦

w sprawach nieしIregulowanych nini轟umowa maJa ZaStOSOWanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

細田

umow? SPOrZ粒ono w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, PO jednym dla
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