
Umowa nr Zp.19.2020 

t, 	 Umowa zawarta w dniu 22.12.2020r. w Somiance pomierdzy: 
Gmin~ Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka, 
NIP: 762-190-15-71, REGON: 550668090, 
reprezentowanym przez: W 6jta Gminy Somianka - Andrzej Zolyllski 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Kr61ikowskiej 
- zwan~ w tresci umowy Zamawiaj~cym 
a: 
Finn~ Schronisko dla Bezdomnych Zwier~t s.c., ul. B~k6wka, 07-300 Ostr6w Mazowiecka 
NIP: 759-11-44-779, REGON: 550469001 
reprezentowan~ przez: Pana Slawomira Suchter i Pani~ Jadwiger Suchter 
- zwanym w tresci umowy Wykonawc~. 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych oraz 
Zarz~dzeniaNr 61KJ2020 W 6jta Gminy Somianka z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zam6wieil publicznych 0 wartosci nieprzekraczaj~cej r6wnowartosci kwoty 
30000 euro w Urzerdzie Gminy Somianka w przedmiocie przyjmowania do schroniska dla 
bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Somianka w 2021 roku dostarczonych przez upowaZniony 
przez Zamawiaj~cego podmiot, utrzymywania ich w schronisku, wykonania zabiegu sterylizacji lub 
kastracji oraz poszukiwania dla ps6w przebywaj~cych w schronisku nowych wlascicieli. 

§ 1. 
I. Wykonawca zobowi~je sier: 

1) przyj~c do schroniska i utrzymac psy wylapane i dostarczone z terenu gminy Somianka; 

2) przygotowac psa do sterylizacji lub kastracji oraz zapewnic mu opieker weterynaryjn~ przed i po 


zabiegu; 
3) dostarczyc psa do gabinetu weterynaryjnego Romana Szarafiilskiego i Arkadiusza Oniszka 

znajduj~cego sier przy ul. Pilata 19 w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) i jednoczesnie pokryc 
koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji a nasterpnie po 10 dniach ponownie dostarczyc go na 
usuniercie szw6w oraz pokryc wszelkie koszty zwi~ane z powild:aniami pooperacyjnymi; 

4) do poszukiwania nowych wlaScicieli dla bezdomnych ps6w; 

5) do usypiania slepych miot6w. 

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty uprawniaj~ce do 
wykonywania dzialalnosci objertej niniejsz~ umow~. 

§ 2. 
I. Wykonawca zobowi~zuje sier r6wniez do: 
I) zalozenia karty infonnacyjnej kaZdemu przyjertemu do schroniska psu, kt6ra berdzie zawierae 

szczeg6low~ cbarakterystyker przyjertego do schroniska psa; 
2) przedstawiania Zamawiaj~cemu do wgl~u w/w karty kaZdego psa dostarczonego z terenu gminy 

Somianka do schroniska, w okresie trwania niniejszej umowy; 
3) wystawiania podmiotowi upowaZnionemu przez Zamawiaj~cego do wylapywania i dostarczania 

bezdomnych ps6w z terenu gminy Somianka do schroniska pisemnych potwierdzen odbioru 
zwierz~t; 

4) przekazywania a czenie Zamawiaj~cego kopii kart adopcyjnych ps6w przekazanych do 
adopcji. 



§ 3. 
:~ 1. Zamawiajl}cy zobowi~je si~ do pokrycia koszt6w: 

1) przyj~ia psa do schroniska i utrzymania go w wysokosci 1 500,00 zl (slownie: jeden tysil}c 
pi~cset zlotych i 001100) netto za sztuk~, tj. 1845,00 zl (slownie: jeden tysil}c osiemset 
czterdziesci pit;c zlotych i 00/100) brutto za sztuk~; 

2) gotowosci realizacji przedmiotowej umowy przez Wykonawc~ - ryczahu miesi~cznego w 
wysokosci 1 000,00 zl (slownie: jeden tysil}c zlotych i 00/100) netto, tj. 1230,00 zl (slownie: 
jedeo tysil}c dwiescie trzydziesci zlotych i 00/100) brutto. Oplata ryczaltowa obejmuje: 

a) miejsce dla ps6w w schronisku; 
b) przygotowanie i opiek~ psa przed i po sterylizacji lub kastracji oraz dostarczenie psa po 

okresie kwarantanny do gabinetu weterynaryjnego Romana Szarafmskiego i Arkadiusza 
Oniszka znajdujl}Cego si~ przy ul. Pilata 19 w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) i nast~nie 
po 10 dniach ponowne dostarczenie go na usuni~cie szw6w oraz wszelkie koszty zwil}Zane 
z powiklaniami pooperacyjnymi; 

c) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych ps6w; 
d) usypianie slepych miot6w. 

2. Zamawiajl}cy w przypadku pogryzienia przez psa zobowi~je si~ do poinformowania 0 tym 

fakcie Wykonawc~ przed zleceniem przyj~cia psa do schroniska oraz po odlowieniu do poddania go 
obserwacji weterynaryjnej na swoim terenie. 
3. Termin wykonania uslugi b~dzie kaZdorazowo uzgadniany z wlascicielem schroniska telefonicznie 
pod numerem 29 746 82 99, 600 220 338 lub adresem e-mail: schroniskobakowka@wp.pl. 
4. Rozliczenie za swiadczonl} uslug~ b~dzie regulowane przez Zamawiajl}cego przelewem w terminie 
14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawc~. 
5. Zamawiajl}cy wymaga, aby do faktury Wykonawca doll}czyl: 
1) zdj~cie psa wykonane w dniu przyj~ia do schroniska (zdj~cie wykonane tak, aby byl widoczny 

caly pies wraz z boksem, w kt6rym znajduje si~ w schronisku), 
2) kopi~ karty informacyjnej przyj~tego do schroniska psa zawierajl}cl} dane dotycZl}ce jego stanu w 

dniu przyj~cia oraz aktualnego stanu, 
3) pisemne potwierdzenie obioru psa od podmiotu upowaZnionego przez Zamawiajl}cego do 

wylapywania i dostarczania do schroniska bezdomnych ps6w z terenu gminy Somianka. 
6. Faktury obejmujl}ce swiadczone uslugi na podstawie zawartej umowy powinny zawierac dane: 

Nabywca: 	 Gmina Somianka 

Somianka - Parcele 16B 

07-203 Somianka 

NIP: 762-19-01-571 


Odbiorca: 	 UTZI}d Gminy Somianka 

Somianka - Parce1e 16B 

07-203 Somianka. 


7. Za dzien zaplaty uznawany b~dzie dzien obcil}Zenia rachunku Zamawiajl}cego. 
§ 4. 


Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 1.01.2021r. do doia 31.12.2021r. 


§ 5. 
1. 	We wszystkich p awach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majl} przepisy 

Kodeksu cywil e i Kodeksu postwowania cywilnego, jezeli przepisy Prawa zam6wien 



,. pUblicznych nie stanowi~ inaczej. 
2. WlaSciwym rniejscowo do rozpatrywania ewentualnych spor6w jest S~d wlaSciwy dla siedziby 

• Zamawiaj~cego. 

3. 	Wykonawca rna obowi~ek infonnowania 0 wszelkich zmianach statusu prawnego swojej finny, 
a t:akZe 0 wszczcrciu postcrpowania upadlosciowego, uldadowego i likwidacyjnego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny bye dokonywane w fonnie pisemnej. 
5. 	 Umowa moze bye rozwi~ana w kazdym tenninie po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu. 

§6. 
dzono w czterechjednobrzmi~ych egzernplarzach, po dwa dla kaZdej ze stron. 

~<~----------------------~> ,~J~CY 

wspol a eiciel ~ J' I•V 	 p..,/a cCle 

Schronisko dla Bezdomnych Zwlerzqt 
s.c. 

07-300 Ostrow Maz. ul. BEtk6wka 
lei 0-297468299; tel. kom. 0-000220338 
NIP759-11-44-779 REGON550469001 

GMINA SOMIANKA 

07-203 Somianka 


pow. wyszkowski. woj. mazowieclde 

tel. (29) i-l18i 90, i,lX (29) i-l187 1-l 

NIP 762-190-15·71, REGON 550668090 



