
                                                       UMOWA NR WOŚiR.272.17.2020 

   zawarta w dniu 27.11.2020 r. w Ożarowie Mazowieckim  

pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 

reprezentowaną przez : 

Pana Pawła Kanclerza – Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

Fundacją im. 120 – lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Podkowińskiej 2, 01-472 Warszawa, (KRS 0000150664, NIP 521-243-07-07, REGON 

001242662 Organizacja Pożytku Publicznego), reprezentowaną przez: 

Panią  – Prezes Zarządu 

i Panią  – V-ce Prezesa Zarządu Zwaną w dalszej części „Wykonawcą”. 

Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843oraz z 2020 r. poz. 288, 1086). Integralną 

częścią umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia 09.11.2020 r. oraz oferta 

Wykonawcy złożona do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim  w dniu 19.11.2020 r. 

Obie strony zgodnie oświadczają, że zawarły umowę następującej treści. 

      §1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego, usługę 

polegającą na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych psów odławianych na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki, zwanej dalej „przedmiotem umowy”. 

1.1. Zakres zamówienia obejmuje przyjęcie, opiekę i utrzymanie w ramach jednorazowej opłaty za 

przyjęcie zwierzęcia do schroniska w tym do: 

a) przyjmowanie odłowionych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki bezdomnych psów na 

czas nieokreślony, 

b) objęcie dostarczonych zwierząt całodobową opieką weterynaryjną i traktowanie w sposób 

humanitarny w okresie, gdy przebywają w schronisku, 

c) działań w zakresie wyszukiwania możliwych adopcji poprzez współpracę z wolontariuszami 

i informowanie Urzędu o zaistniałych adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska  

z terenu gminy Ożarów Mazowiecki, 

d) przesyłanie do Urzędu na wskazany adres e-mail dokumentacji nowo przyjętych psów  

(nr chip, zdjęcie, krótki opis zwierzęcia), 

e) przeprowadzanie  zabiegów sterylizacji, szczepień, odrobaczania, 

f) przeprowadzanie zabiegu znakowania psów jeszcze nie oznakowanych mikroczipem 

przywożonych do schroniska,  



g) prowadzenie rejestru, zawierającego informację o pochodzeniu zwierzęcia, o przekazaniu 

      go do adopcji, jak i o przeprowadzonych zabiegach, 

Przewidywana ilość dostarczonych psów do schroniska w okresie obowiązywania umowy  

 (24 miesiące) do 35 szt./rok. 

2.    Zwierzęta dostarczane będą do schroniska przez Podmiot z którym Zamawiający ma 

zawartą stosowną umowę. 

      3. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

 

§2 

1.    Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 Zamawiający będzie przekazywał 

Wykonawcy  za jednorazowe  przyjęcie do schroniska jednego  psa wynagrodzenie w wysokości 

–  2 000,00 zł netto (słownie netto: dwa tysiące) plus obowiązujący podatek VAT. 

2.    W przypadku odnalezienia się właściciela zwierzęcia w ciągu 14 dni Zamawiający przekaże  

Wykonawcy  wynagrodzenie za przyjęcie i przetrzymanie psa, w wysokości 50% umówionej 

kwoty. 

                                                                  §3 

 Umowa będzie realizowana od dnia 28.11.2020 roku do dnia 27.11.2022 roku  

§4 

1.    Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie złożonej 

faktury. 

2.    Podstawę do wystawienia faktury za świadczenie usługi, o której mowa w §1 ust. 1.1 

stanowi protokół przekazania psa do schroniska. 

3.   Wykonawca  wystawi fakturę na:  

Nabywca:  Gmina  Ożarów Mazowiecki,  

ul. Kolejowa 2;  

05-850 Ożarów Mazowiecki,  

NIP: 118-17-66-202 

Odbiorca : Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Kolejowa 2,  

05-850 Ożarów Mazowiecki 

4.   Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania 

przez  Zamawiającego, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze. 

5. Psy odłowione i przyjęte do schroniska, po dokonaniu zapłaty przechodzą pod opiekę 

schroniska t.j. do czasu przekazania do adopcji lub dożywocia. 



§5 

1.  Wykonawca zobowiązuje się: 

a) traktować w sposób humanitarny psy dostarczone do schroniska; 

b) stworzyć odpowiednie warunki bytowania- rozumie się przez to zapewnienie 

zwierzęciu egzystencji, zgodnie z potrzebami danej rasy, płci i wieku; 

c) zapewnić pomieszczenia chroniące przed upałami, opadami atmosferycznymi, 

zimnem, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodna zmianę 

pozycji ciała, odpowiednią karmę oraz stały dostęp do wody; 

d) przeprowadzać akcje adopcyjną; 

e) sterylizować/ kastrować, szczepić, odrobaczać; 

f) czipować. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stałą opiekę weterynaryjną psów. W celu zakończenia 

cierpień  zwierzęcia tylko lekarz weterynarii może podjąć decyzję o eutanazji. 

  §6 

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela wobec Wykonawcy w osobie Naczelnika  

   Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  tel. 22 731 32 36  lub osoby wyznaczonej. 

2. Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole na terenie schroniska w których mogą  

    uczestniczyć przedstawiciele organizacji  pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt  

    w godzinach otwarcia schroniska. 

  §7 

1.  Za odmowę przyjęcia zwierzęcia z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki przez Wykonawcę, 

Zamawiający obciąży go karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto wskazanej w §2 

ust. 1. 

2.  Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

  §8 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania  umowy w trybie natychmiastowym  

     w następujących sytuacjach: 

    1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  

          leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

          Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

          wiadomości o powyższych okolicznościach, 

    1.2  zostanie rozwiązana Fundacja  Wykonawcy lub ogłosi upadłość, 

    1.3  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z rażącym naruszeniem obowiązujących 

           przepisów i umowy, 



    2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

w  wypadku 30 dniowego przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego. 

 

  §9 

Spory wynikłe na tle relacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

  §10 

1.  Zmiana zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie. 

3.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4.  Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego. 

5.  Niniejsza umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  

otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


