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UMO Anr 

Zawarta w dniu 01.03.2019 r. w Plocku, pomiydzy,. 

Gmin~ Slubice z siedzib~ w Slubicach 09-533 Si bice przy ul. Plockiej 32, 

NIP 774-321-06-26 

REGON 611015968 

reprezentowanej. przez: 

1. Jacka Kozlowskiego - W6jta Gminy Siu ice 

zwanym dalej ZAMAWIAJ1\CYM, 

a 

SUEZ Plocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. ., z siedzibej. w Plocku, przy ul. Przemyslowej 31, 

09-400 Plock, wpisanej. do rejestru przedsiybiorc6 prowadzonego przez Sej.d Rejonowy dla m. st. 

Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajoweg Rejestru Sej.dowego pod nr KRS 0000098586, 

o numerze NIP 7742233499, 

reprezentowanej. przez: 

1. .•~~ 0.- .~ .~~. ~ ...\.h ~ i;-;'IJ~~.~ ~~.....,9. C L- ~ ) ~ L"'- \---, j '--" 
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zwanej. dalej WYKONA WC1\, 

ZAMA WIAJ1\CY zleca do realizacji, a WYKON WCA przyjmuje nizej wymienione zadania 
w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdo ych zwierzqt z terenu gminy Slubice. 

. a) 	 Przyjmowanie zagubionych, zablqk ych i porzuconych lub z innych przyczyn 
bezdomnych zwierzqt (ps6w), w wyniku zdarzen losowych nie Sq zdolne 
samodzielnie egzystowac. 

b) Objycie bezdomnych zwierzqt opiekq p .legajqcq nazapewnieniu zwierzytom: .. 
- pomieszczen lub boks6w chro ·qcych je przed zimnem, upalami i opadami 

atmosferycznymi z dostypem do s .ada dziennego, umozliwiajqcym zwierzytom 
swobodne poruszanie siy, 

- odpowiedniej karmy, 
- stalego dostypu do wody zdatnej d PICla, 

c) Zapewnienie opieki weterynaryjnej b domnym zwierzytom w okresie kwarantanny i 
dalszego ich pobytu w schronisku, 

d) Szczepienie przeciwko wsciekliinie ps ' w przebywajqcych w schronisku, 
e) Leczenie przyjytych chorych zwierzqt, kujqcych wyzdrowienie, 
f) Poszukiwanie nowych dom6w dla przyj tych zwierzqt, 
g) Przekazywanie zwierzqt do adopcji (p przebytej kwarantannie w schronisku) osobom 

zainteresowanym ich posiadaniem, zdo ym zapewnic im naleZyte warunki bytowe, 
h) Kastracja i sterylizacja zwierzqt w celu ·ejszenie ich populacji, 
i) Wszczepienie czipa oraz przekazanie wklejki z kodem kreskowym potwierdzajqcym 



q 

§2 

Zadania okreslone w §1 WYKONAWCA bt(dzie realizowa1 w oparciu 0 przepisy prawa: 
1. 	 Ustawt( z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierzqt (t. j. Dz.U. Z 2013r. poz. 856, z 201 4 r. 

poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605,1948). 
Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie 
szczeg610wych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt 
(Dz.U. Nr 158, poz. 1657), 

2. 	 Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnt(trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. 
w sprawie zasad i warunk6w wy1apywania bezdomnych zwierzqt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), 

3. 	 Ustawt( z dnia 8 marc a 1990r. 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz.U. Z 2016r., poz. 446, 1579, 
1948). 

4 . . Ustawt( z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250, 1020, 1250, 1920), 

5. 	 Ustawt( z dnia 11 marca 20014r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chor6b 
zakainych zwierzqt (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266,470, z 2016 r. 
poz.1605) 

6. 	 Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 paidziernika 2008r. w sprawie 
sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 193, poz. 1193), 

7. 	 Posiadany przez WYKONAWCt;, uslugi status i regulamin funkcjonowania schroniska. 

§3 

1. 	 Realizacja zadan, 0 kt6rych mowa w § 1 umowy bt(dzie nastt(powac: 
• od dnia podpisania umowy na czas nieokreslony. 

2. 	 Umowa moze byc rozwiqzana przez kai:dq ze stron za trzymiesit(cznym, pisemnym okresem 
wypowiedzenia. 

§4 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 umowy, ZAMA WIAJ1\CY zap1aci 
WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokosci: 
a) 1 990,00 zl netto za jednorazowe przyjt(cie zwierzt(cia do schroniska i utrzymanie go, 

niezaleZnie od okresu pobytu w schronisku, 

b) 150,00 zl netto za wy1apanie i dostarczenie jednego zwierzt(cia do schroniska, 


2. 	 Za okres 10 miesit(cy, w kt6rych nie bt(dzie przyjt(c zwierzqt z gminy Slubice do schroniska, 
ZAMA WIAJ1\CY zap1aci WYKONA WCY wynagrodzenie za zapewnienie dw6ch miejsc w 
schronisku w wysokosci 4280,00 zlotych netto (slownie: cztery tysiqce dwiescie 
osiemdziesiqt zlotych, 00/100),. 

§5 

1. 	 Rozliczanie i . wplacanie wynagrodzenia za wykonane. uslugi bydzie nastt(powa1o po 
zakonczeniu miesiqca, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez 
WYKONAWCt;" na rachunek bankowy wskazany przez WYKONA WCt;,. · 

2. 	 W zalqczniku do faktury WYKONA WCA zobowiqzany jest do1qczyc zestawienie ilosci 
zwierzqt przyjytych w danym okresie rozliczeniowym. 

§6 
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1. 	 WYKONA WCA zobowiqzuje siy do pro adzenia dokumentacji ksiygowo- fmansowej 
z dzialalnosci okreslonej w §1 niniejszej owy oraz ewidencji zwierzqt przyjmowanych. 

2. 	 WYKONAWCA prowadzi ewidencjy wierz,!t w postaci wykazu zawieraj,!cych: opis 
zwierzl(cia (gatunek, wiek, plee, rnase, tografil(), datI( przyjl(cia do schroniska oraz imil(, 
nazwisko i adres osoby przekazuj,!cej ierzl( do schroniska, dane dotycz'!ce kwarantanny, 
dane dotycz'!ce przeprowadzonych szcze ien i zabieg6w weterynaryjnych, datI( opuszczenia 
schroniska (adopcji) oraz imiy, nazwisko . adres osoby, kt6rej przekazano zwierzy. 

~7 
1. 	 Nadz6r nad realizacj,! zadail okre~lonYCh w §1 sprawowae byd,! z ramienia 

ZAMA WIAJ1\CEGO osoby upowainionF' 
2. 	 ZAMA WIAJ1\CY zastrzega sobie prawp z,!dania wszelkich informacji na temat realizacji 

za~ail objytych niniejsz,! umow'! i m:tzliwosci wgl,!du w p. rowadzon,! odrl(bnie ewidencjy 
ZWlerz'!t. 

3. 	 WYKONAWCA przedlozy ZAMA J1\CEMU po zakonczeniu kaidego rniesi,!ca 
potwierdzenie zgloszenia 0 przyjl(ciu bezdomnego zwierzycia do schroniska oraz informacjl( 
o ilosci bezdomnych zwierz,!t przyjl(tych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych 
eutanazji, padniytych, zbieglych. 

§8 

Zmiany niniejszej umowy mog,! nastl(powae tyl 0 w drodze pisemnej pod rygorem niewainosci. 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz,! umo maj,! zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Urnowy sporz,!dzono w trzech jednobrz ''!cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
ZAMA WIAJ1\CEGO, jeden egzemplarz dla KONA WCY. 

ZAMA WIAJ1\CY 	 WYKONA WCA 
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