
zawarta w dniu ..q..Ą.l)!..ZęZL ,. * Nieporęcie, pomiędzy:
1' Gminą NiePoręt, Plac Wolności 1, os-izsŃ;.ń,aNIp 536-1 7-65-2g3,REGoN 0t32705l9,zwana dalej 

"ZamawiającYm", rePrezentowaną przĆz dziaŁającą na podstawie pełnomocnictwanr 
__164/201 

8 Wójta Gminy Nieporęi z dńa : t. t Z.ŹO t S r.Alicję Sokołowską - Zastępcę ńO;tu Gminy Ń.p".ęt,
a
2' Fundac ją PrzYjaciele Braci Mniei;3r^ch z siedzibą w Jabłorrnie pod adresem ul. Modlińs ka I07 -:.

B, wPisaną do rejestru stowarzyszen 
-zuis 

p.o*udzń glo przęzSąd Rejonowy w Warszawie, XIVWydziŃ Gospodarczy Krajowego Rejestru'sąoouo./i, rns ooooslzl16, REGON l4ż74g7g4,,- NIP 536-189-85-80.zwaną dalej],Wykonu*.ą';r"p..7.ń**ą przez ;,. :..Prezes - Iwona Kowalik

§1.Umowę zawarto bęz stos_o_wania przepisow ustiw} z dnia 1l wrześni a 2019 r. Prawo zamówieńPublicznYch (Dz,U,^z ŻO.ŻL r, Po1 ItZ9 ze zm.) zę względu na wartość zamówienianiePrzekraczającą 130 tys. złoĘch(art.2 ust.1 pkri ŃÓ prawo zamówień publicznych)

LMOWA Nr BF.272 .3.,..!łs-Ł

§2.
Przedmiot umowy

§3.
Obowiązki Wykonawcy

1' Przedmiotem umowY jest Świadczenie usfug polegających na wyłapywaniu, transporciei zaPewnieniu oPieki bezdomnym zwietzaroro"1*-, zczegolności: psom, szczeniętom, sukomz miotem) z terenu GminY NiePÓręt, oruztranspoicie z terenu Gminy Nieporęt do sclrroniska dla
^ bezdomnychnnerząt, po otrzymaniu zgłosz"niu. 

-- -
2' osobY uPrawnione do dokonYwania Źgło.r"n, pracownicy Urzędu Gminy Nieporęt, Strazy
^ 

Gminnej w Nieporęcie lub Komisariafu l:oti";i * ŃJ|o.ę"i".3' CzYnnoŚci odławiania i transportu, zwi.er.ząt b.raońycr, realizowane będą pruęzWykonawcęcodziennie, nie wyłączając sobót, niedziel *- S*ńi. 
-"

4' Czas Podjęcia interwencji ptzez Wykonawcę u.ń się maksymalnie do 6 godzin.od chwiliotrzymania zgłoszenia Przez osoby określone w ust.2, a w przypadku zlvie rząt stlłłarzającychzagroŻeńe dla zdrowia ludzi i mv.ierząt juk ;Ń "z ńi"rzi, .Ń"n _ do 1 godziny
- :J momentu zgłoszenia pruezosoby określone w ust.2- 

LvvLwLLqL r'1l.'rY

5' WYłaPYwarie zwięrząt odbYwać się będzie p;i;:;;, zastosowanie profesjonalnego sprzętuwYProdukowanego w celu *Yłupy**ia' bezdo'ń y"n r*r"oat (chwytak, dmuchawka, siatka,klatka) Ptzez osobY uPrawnione iposiadają"" oapołńnie przeszkolenie w tym zakresie..

' $H.T.:r*"*h 
zwierząt'P'o*udiony'będzie za pomocą pojazdu prryrtoso*a.,.go

7' Swiadczenie usfug odb.YwaĆ się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.8' WYkonawca gwarantujl całodouo."ą ay!pory.y1""Je p"a ogólnodostępnym numerem telefonuosoby w schronisku odpowi edzialnej zu tó"t"r.li żńł*ruią"ym.

l, w ramach niniejszej umowy wykonawc azobowięany jest do:

l
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1) zapewńenia pomocy lekarsko weterynaryjnej podczas odławiana i transportu

2) xjuT dostarczonych do schroniska bezdomnych zńeruąt całodobową opieką,

o^"ffT:r^pewnieniu 
pomieszczeń lub boksów, chroniący"l]. przedzimnem, upałami

i opadami atmosferyc rn ł,, Jo.tęp..'do swiaiła dziennego, umożtiwiających

*i"oęto* swobodne póruszanie się oraz legowiska,

b) zapewnieniu odpowiedniej ;;y iriuł"go aóstępu do wody zdanej do picia,

3) Zapewnieni"'--r.o*pr"lsow9j óurrugi *.t".ynurylń"3 mvierząt przyjmowanych

' 
i pizebywających w schronisku, 

^_^^i^li_t rnznei lac.znicv
4) w razie.kńeczności zapewnienia w specjalistycznej lecznicy weterynaryJneJ

szczeprcn|ą"Jr"u""r*iu, ołp"it..ń oraz euianazj i ŹwierŹąt nie rokującYch na dalsze

,. *r,|l"f"'#.', jest zobowtęany do prowadzenia ewidencji zwierząt PrzebYwającYch

w schronisku, zawierającej: y, nadany numer
1) fotografię i ";i, ńi"rźę"^_ gatunek, wiek, płeć, numer identyfikacyjn
' 

chip, datę przyjęcia do schroniska,

2) dane dotyczące kwarantanny, jnych,
3) dane dotycłĄ"" po"prowadzonych szczepień i zabiegów weterynary.]

4) * prrypuar.r, nie ustaleni" *łł-ńi"!l i .iąg,., laini od dnia wyłapania zwierzęcią

możeono byó ptzeznaczone do adopcji,
-5)informacjeoadopcjiwr.azzdatąopuszczeniaschroniskaorazimię,nazwisko,numer

telefonu i adres osoby adoptującej

6) informacj e o eutanazj i, puaniióiu poświadczo ną przez |ekarza we!9rvnarii, zbiegu,

3. Wykonawcu ,ou,ońąruj. ,ń óo .ripo**i1 nłierząi.w sposób umoŻliwiającY jednoznac7^ą

identyfikacj ę rvłierzęcia orT ,"r.*"iii*i i a*y o aarr. 
^*łus"i"i.ti w PrzYPadku adoPcji'

4. W indywidualnych kartach ,*r"rrąt'oJ"iv uwzględniaĆ numer czip, nadany plzez schronisko

wrazznazwąbazy, do której został 1vqisany,
5. Wykonawc ^ 

prł"ai.ń,zurnu*i4ą."ń,, po zakonczeńu kazdego kwartafu sprawozdanie'

zawietĄące informację o ilości.uraóńych zvłierąt 9izyjętyctr 
dó..schroniską przekazanyc|

do adopcji, poddanych eutanazji,. pui"i=iryą zbiegłyc^h. W przypadku padnięć lub eutanazlt

do wykazu wymagane będzie aołą.r"ł"'informacji , poauni"ń.'9uo i PttYczYnY zduzenia'

a w przypadku ple kazańa ,*i"rręJił ao uaop";i i*ii i nazwisko otaz adres osoby, ktora

;ię;ffi ;§"Tłoo*,*uje;iędo.poszuki*"1,Tly:Ł1::::"::Ł:H,J:J#l,ff :, 
j;

schroniską w tym prowadzenie współpr *i ,wolontariuszami w zakresie przygotowańa zwierzą.t

do adopcji oraz poszukiwania.no*}"t 
"domów, jak. również prowadzeńa ogólnodostĘpneJ,

elektronicznej bazy mierząt,przebywaj;;yń;r.trronist<u iprzeznaczonych do adopcji'

7. Wykonawc upo.u^ń'oóuo*raJr":|rrr_-rup"wnić im oapo*i"a"i. *u*rrti bYtowe do adoPcji

wyłącznie ,r^"ołł ttor" odbyły okres kwarantanny, zostaĘ zacziPowane oraz Poddane

;:*n§Xglfi:"*HlX"'j:st.do. rrzelrowld,::i*t,9",:.T:?,*o,"ś7T^,*",:ffifrj'
bezdornnych zlńerząt, po okresie t **Ń*"v, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynant,

;-ff;:H#"^1"#3:,*X#r:lĘowiedzialność za ewenfualne szkodY, które sPoryod;lje

Zamawiającemu r,ru orotom 
'trzeóim w związku ze świadczeniem usfug do których jest

is:ilJffi"#"'ffix*:#"łtrl##""nania czynności, do których jest zobowięany w ramach

łil"#;o"nawca odpowiada za dzińańa i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
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wYkonuje, jak równiez osób, którym wykonanie zobowiązanta powierza, jak za własne działanielub zaniechanie.
12, WYkonawca Ponosi Pełną odpowiedzialność za zapewnienie należfich warunków dlawyłapanych b ezdo mn y ch zwierząt.
13' zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uszczerbku na zdrowiuwykonawc y oraz straty materialne wynikaj ące z rea|izaqininiej szej umowy.|4, PrzY odbiorze Ze_schroniska psa,. Óostar"ron.go'na kosź Gminy Nieporęt. Wykonawca'zobowiązanY jest Poinformowae * ń""i" pisemnej ,,iłŃ"i"i.lu psa o obowiązku poĘcia kosztówzłapanią dostarczenia i utrzymania psa w schronisku.

';ry;tr;.affiŁiiiffii: zobowiązanv jest wpłacić na konto urzędu Gminy Nieporęt 52 8013

§4.
Kontrola realizacji umowT

l' ZamawiającY zastrzega sobie prawo okresowego kontrolowania działalności Wykonawcyw zakresie objęĘm niniejszą umową w dowoln|m czasie i bęz wcześniejszego uzgodnieniai poinformowania Wykonawcy o tym fakcie. 
L UwL YYwLę:

Ż' Ponadto ZamawiającY zastrzega sobie prawo żądańa wszelkich informacji na temattealizacji zadan objęĘch ninieJszą *o*ą i mozliwości *gŃ;;prowadzoną, odrębnie_ _qla 
Gminy Nieporęt, ewidencj ę'mvierząt. 

-' - ----

3' WYkonawca zobowiązuje się-do przekazywania Ąęć i opisów wszystkich bezdomnychmvieruąt z terenu Gminy w- formie elektronńej ] ao ńziafu Cospoaa.n Komunalnejgminy NiePoręt w terminie a dnil9b9c o1"i, tl"Ę"od dnia przyjęcia do scfuoniska.4' W terminie nie dfuŹszYm niż 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy WykonawcazobowiązanY jest do uzyskaniazezwolenia Wójta 
Ęminy Ni"p;.Ó;; odławianie i transportzwietzęcia z terenu gminy Ni_egoręt - na podstawie ań. 7 ńtó ; utrzymaniu czystości_ i porządku w gminach @Ź. U.ZÓ21':., poz. SS8 ;" ,r".l.5' WYkonawca zobowiązuje się do piowadzenia ewia9Ę] przyjmowanych pod opiekębezdomnYch zńeruąt Ó'* Ćrurowó odebranych wlaścicielowi, pochodzących z terenugminY NiePoręt i wYstawiania pi."*/"ń'iotwie.azen o.oborn upowaznionym dowYłaPYwaniai PrzekazYwania do sóhronis[u u"rao.n rych zwierząt ri"."nu gminy Nieporętotaz PrzekazYwania tYch Potwierdzeń Zamawialą.Órrru jur.o'rułą"zników do fakturywystąwianych w ramach miósięcznyc h rozliczeńr*o*y.

§5.

1, 
-YIŚ.11*"Y przysfuguje wynaglot:Ó]Til3"Ó* ,a0 ńnetto, po doliczeniu podatkuv§r noń w kwocie 103,50 zł riartośó brutto ń".iśs: ,:?.ł(.ń;;;,'ńćset pięćdziesiąt trzyzŁote 5a/I00 groszY) za wYłaPanie i transport jeinej ,rr,rti bezdomnego 

-ńń.rzęcia 
oruz zwierzątczasowo odebranYch właścicielowi lub Ópiekunoń-ri".".,., gminy Nieporęt do schroniska dlabezdomnychmvierząt.

2' Wykonawcy przysfuguje wynagroclzenie, w wysokości 900 zł netto, po doliczeniu podatku VATZ3Yo w kwocie 207,00 zł wartość brutto *y"o.i iiói,oo zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemzłoĘch 00/100 groszY) za udzielenie ;";"r-weterynaryjnej zrvierzęciu bez pobyruw schronisku - zgłoszenie wruu6oowe, eutanazja pó wypadku, zgłoszenie się właściciela.3' WYkonawcY PrzYs.fuguje w}nagrodzenie, w *yróms.i_4:9,90 zł netto, po doliczeniu podatkuv§I23% w kwocie 103,50-zł iartośó brutto wynosi si:,50zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzyzłob 5a/L00 groszY) za wYłaPanie i transport'd; ,"ńoni.tu dla bezdo'mny ch nlłierzątjednej

3
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szfirkiszczeńęciawwiekudo6-mcyzterenugmilrNieporęt..
4. Wykonawcy przysfugoj9 lyn:g.ojź*i", 

* nfrsońosci 
^60ó,o0,zł 

netto., po doliczeniu podatku

vŃ 23%w kwocie 138,00 ,ł *u.toso urutto wynori ils,oo' zł (słownie: siedemset trzydzieścł

osiem złoĘch 00/100 groszy) zawyłapańe i transpo1^1i:.*"niska dla bezdomnychmlierŻ;ąt

,S"fl""ff#;il".li,fr :tr#ffi.T-jT-d"""_§!i,fi ib,o91|nett9,*ii"ł:T#*§ ji,i"
VAT 23oń wt<wocie 3oo,oo-rł **"sJ-u*no *ynosi 2706,0ó zł (słownie: dwa Ęsiące siedemset

' sześó złoĘch 00/100 groszy) ,u;.jnirrt,r,ęprzyj9t9s! jełnorazowo do schroniska bezdomnego

zvłietzęciaoruznłierątczasowo ;,ilŃ;ń *i"s.iói"i"ń i 
"ap"*nienie 

im opieki ńęza'eŻŃe

,. i,$ńffi;§?§§#rifi*o"*:T:,iy::!"^:.t 1500,Ó0 zł netto, po doliczeniu podatku

vŃ 23%w kwocie 345,00 zł wartośó brutto wynosi 1845,0ó zł (słownie: jeden tysiąc osiemset

cńerdzieści pięć złotych 00i100 ;oó "u .;"ono,-o*" przyjęcie do schroniska dla

bezdomnyc h zvmerątjednej sztuki łrcrńęcia w wieku do 6 m_cy, zapewnienie mu opieki,

iezaięińeod okresu pobytu w schroŃsku,

7, zapobyt ,nvierzęciapodczas 15 dniowej kwarantanny, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,

w wysokości 600,00 zł netto, po Joriór.niu podań in zl"lr-w kwocie 138,00 zł wartość

brutto wynosi 738,00 zł (słownie, .lJ.*.., trzydzieściosie1:9Ę,191100 groszy),

8. wypłata wynagrodzenia za_. wyłapanie i transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym

nvierzętom z teienu gminy Ni"p";ł;;iępować.będri. * wYsokoŚci 9janowiącej 
iloczYn stawki

określońćj w § 5 ust;1-7 o.- itoili."yti"*lch ustug 'u 
Ók "' 

rozliczerrio}v' nie kótszY niz

miesiąc.
9. Łącznawańośó umowy w okr_esie obowiązywani1 nie ptzehoczy_kw9ty 100 000,00 zł brutto,

(słownie: sto tysięcy złotych) Zamńający oś*iud.ra ze wynagróa"",i" określone umowie jest

wynagrodz"ni" _ńy_;l"ń iprzysfuguje mu p:a]vo niew}korzystania go w całości,

10. Wypłata wynagrodzenia ot""StooJgo T -", 
_l;]_,:^Ęo;waó,będzie 

na podstawie faktur

wystawionycn,przezwykonawcę vwaz z zestawieoi"m iotrierdzonym przez zamawiającego

i Wykonawc ę;;"*Ąrprzyjętyctr do schroniska w danym miesiącu.

11. Wykonawca wystawi ,;"ó-k;"*" .]l*Pi 
po zakończeniu kazdego miesiąca

kalendarzowego do S_tego dnia miesiąca nastfficelo po zakończeniu danego okesu

rozliczeniowego. Faktura powinna |iii"i"e p,uńł9*ąiati zakończenia wykonania usfugi,

tj. zgodną 
" 

aoń*"ntami śtanowńńi-r"łu.=\śjfr" Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: a-i*Ńi.poręt,. pu" Ńoirrosci t, os_tz6 Nieporęt, Mp 536_17_65_293,

Odbiorca: VrrąaGminy Ńieporęt, Plac Wolności l, 05-126 Nieporęt 
ł_i nA Anie Aaree.ze.l 

,

12. Wynagrodzenie, o którym m9wa;;. l_i płatne iędziew terminie 21 dni od dnia doręczenia

faktury Zamavłiającemu przelewem na kontó firmowe Wykonary9y^lr 221090 1043 0000 0001

4750 9422, z zasttzeżeniem, iz iattura za miesiąc gru'dzień ż(i22 r., zostanie wYstawiona i

dostarczona do dnia 20 grudnia 202ż r, _ 1 1 _^nł,

13. Wypłata wynagrodzenia_ w *y.okoS.i określonej w ust, 1-7, nastąpi z zastosowaluem

-ÓÓrr*ir*,, podzielnej płatności (MPP),

14. Wykonawca oświadczą że przedmiot Umowy stanowi transakcję objętą obowiązkiem

51956ryyania mechanizrnu poaa"tonl; orń"*r,go"dni" z art, 108a ustawy o podatku od towarów

orazzńączńt i"m n, 15 ło Ę ustaó Wyko*wca w nłiązku zpowyż^srym_ zobowiązany jest

i zobowiązuje się do ozrtaczęńa*yłuń*; plzezniego fa1.1Ń symbolem Mpp (mechanizm

podzielonej płatności)'
15. Wykonawc uroiońąr^vjest do oznaczeńawystawionej Przez niego fakturY sYmbolem $uPY

taryfowo_ usł,rgowej (,,GTU_,) * pń"am'gdy trans'ńcja (prz9dryiot Umowy) objęta jest

rozponądzeni"i, ń"iśm Finansóri, Inwestycji i no,*o.iu z dnia 15 pńdziernika 2019 r,

{.li

l postanowienie mają zastosowanie w przypadku, gdy nansakcja objęla jęt obowiąkiem

z art. 108a rstawy o podatku od towarów i uslug lur zdącznikiem nr 15 do tej ustawy

1^, /
I,{ l
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tozpotządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pńdziemika 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakesu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji
w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988)2

16. W przypadku wystawienia pruez Wykonawcę fakrury VAT niezgodnie z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawlający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
wyjaŚnieniaptzez Wykonawcę ptzyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności, atakże w razie

. potrzeby otrzymania prawidłowo wystawionej fakfury lub korekty faktury w takim przypadku
bieg terminu płatności należności wskazanej w faktrrrze rczpoczyna się od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faFfury bez obowiązku płacenia odsetek
za opóźnienie w zapŁacie za,tenokres. i,::': 

'l.,

17. W sy|uacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach
ustawy z dnta li marca ża04 r. o podatku od towarów i usfug (Dz. U. z żOżI r., poz 685
z poŻn.zm.), zwanym dalej ,,Wykazem" (tzw. ,Biała lista podatników VAT), Zamawiający
wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku baŃowego do Wykazu.

18- Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzien obciązenia rachuŃu Zamawiającego
po leceniem prze lewu wynagrodzenia na rzecz W ykonawc y.

§6.
Okres obowiązyrvania umowy

Umowa zostaje zawańa na czas określony od dnia }L.a|.żO2ż roku do dnia 3 \.lż.7a22roku.

§7.
Kary umolyne

Wykonawca zapŁaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto zakazdy przypadek
nieprawidłowego wykonywania lub niewykonania obowiąków Wykonawcy wynikających
z umowy o których mowa w § 2 i § 3.

-
§8.

KuZdaze Stron moze rotwiązaó umowę zzachowańem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

§9.
Odstąpienie od umowy

I -Zarrtawtającemu przysługuj e prawo odstąlienia od umowy :

1) w razie tozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy,
2) gdy zostanie wydany nakazzajęciamajątku Wykonawcy,
3)gdy Wykonawca nie roąoczął wykonywania usfug bez uzasadnionych pvyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania7-anańającego zŁożonego na piśmie
4) gdy Wykonawca ptzerwał realizację prac i nie wznowił, mimo wezwania zakresu umowy,
pomimo wezwania i przerwa ta trwa dfuzej niż7 dń,
5) w przypadku stwierdzęruaniewykonania lub niewłaściwego wykonania zakresu umowy, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
Z.OdsĘpienie od umowy moze nastąpić w formie pisemnej.
3.Wszystkie zmiany niniejsze umowy winny byó dokonane w formie pisemnego aneksu, pod

2 
Postanorvienie mają ząc1959\Ą,anie w przypadkq gdy transŃcja objęta jest rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozrvoju z dnia 15

pŹdziemika 20l9 r. rv sprarvie szczegółorvego zalresu danych zawartych rv deklaracjach poda&olrych i w ervidencji w zakesie podatku od torvaró\\,
i uslug

5



rygorem niewazności.
4.Odsąpienie jest możliwe
o którym mowa w ust.1, po

w terminie 21 dni od stwierdzeńa ptzez Zamańającego okoliczności
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawY

z aiia zt sierpnia 1997 roku o ochronie rwieruąt oraz rozporządzeńa Ministra Rolnictwa

i Ro"*o.;,, Wsi Ż dńaż3 czerwca2004 r. w sprawie suczegóŁowych wymagań weterynaryjnYch dla

prowadzenia schronisk dla zvlteruąt -

§9.
postanowienie końcowe

Spory wynikające z realizacji
Zarnańającego.

§ 12.
niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby

§ 13.

Zmiana postanowień niniejszej umowy moze byó dokonana jedynie w formie pisemnej w postaci

aneksu pod rygorem niewazności.

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzrrriących egzemplarzach, po jednym dla kzużdej ze stron.

Wykonawca
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§ 10.

.Wykonawca oświadczą iż zapomał się zkhavnłlą informacyjną.dotycącą przetworzeńa danych

osóbowych w urzędzie Gminy Nieporęt stanowiącą załącrsiknr l do niniejszej umowY-

§ 11.

Ewentualne spory mogące wyniknąó z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają Pod
rozstrzygnięcie miejscowo właściwego sądu dla miejsca siedziby Zarnawiającego.

Zamawiający
zup. Wójta

anfur{łu*ruu
. - - . -Zdstępća. Wóiii. "
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