
UMOWA Nr BR272. I36.żażż

łC ł\|
zawartaw dniu *.ł ....U."]......żOżZ r. w Nieporęcie, pomiędzy:
l.Gminą Nieporęt, Plac WolnoŚci 1, 05-L26 Nieporęt, NIP 536-17-65-293, REGON 0132705L9,
zwar:a dalej,,Zamawiaj ącym", rep rezentowaną ptzez:
Slawomira Macieja Mazura - Wójta Gminy Nieporęt,

a
2.Fundacja"Centrum Ochrony Środołviska" z siedzibą w Nasielsku, pod adresem: ul.
Dąbrowskiego [8, 05-190 Nasielsk wpisaną do rejestru Stowarzyszeń i tnnych Organizacji
SPołecznYch i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego, pronuudron.go
Przez Sąd RejonowY dla m. st. Warszawy w Warszawie, XlV Wydział GospodarcŻy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000t t8029 , posiadający numer NIP 53 l,L5287g2, numer
Regon 0 15 1 83569 reprezentowaoą pftez:
Krzysz to f Ł u kaszerv icz mv anym da lej,., lVy ko na wcą''

Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia t l wrześni a 2019 r" prawo ,u..rńi.ń
PublicznYch (Dz.U. z żOZL r. poz. ILż9 zę zm.) ze względu na wartość zamówienia
niePrzekraczającą 130 tys. złotych (art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Źamółvień pubticznych)

§l.
Przedmiot umolvy

1- Przedmiotem umowy jest usfuga potegająca na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom
(Psom, szczeniętom, Sukom z miotem) oraz zwierzętom czasowo odebranym właścicielowi z
terenu Gminy Nieporęt w schronisku dta bezdomnych zwierząt pod adresem ut. Dąbrowskiego
1 8, 05-190 Nasielsk, Fundacja,,Centrum Ochrony Środowiska''.

2- OsobY uPrawnione do dokonywania zgłoszen; pracownicy Urzędu Gminy Nieporęt, Strazy
Gminnej w Nieporęcie lub Komisariatu Poticji w Nieporęcie.

3. Swiadczenie usługi odbywaó się będzie zgodnie z obowięującymi w tym zakresie przepisami
prawa.

§2.
Oborviązki Wykonawcy

1.W ramach niniejszej umowy Wykonawcazobowiązany jest do:
1) PrzYjmowania bezdomnychzwieruątdo schroniska i utrzymania ich do czasu wydania (adopcji),
nafuralnego zgonu lub koniecznego uśpienia w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresyrłtrych
oraz chorych, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z ich cierpieniem,
Z) przyjęcia zwierząt czasowo odebranych właścicielowi z terenu Gminy Nieporęt do schroniska
dla bezdomnych zńerząt i zapewnienie im opieki,
3) objęcia dostarczonych do schroniska mvierąt całodobową opieką potegającą na zapewnieniu
Pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i Ópadami itmosferycznymi,
z dostęPem do Światła dziennego, umoztiwiających zwierzętom swobodne poruszanie 

- 
się,

zaPewnienie legowiską zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do
picią
4) zapewnienia kompleksowej obsługi weterynaryjnej zułierząt przyjmowanych, przebywających
w schronisku (leczenie - w tym w razie konieczności w specjalistycznej lecznicy weterynaryjnej,
szczepienie, odrobaczańe, odpchlenie, usypianie ślepych miotóq kastracja, sterylizacją eutanazje
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zwierząt nie rokujących na dalsze leczenie),
5) utylizacji zwłok zwietząt padĘch bądź uśpionych w schronisku,
6) znakowania - chipowanie zwierząt vv sposób umozliwiający jednoznaczną identyirkację
zwierzęcia,
7) poszukiwania nowych domów dla zwierząL przyjętych do schroniską w tym współpraca
z wolontariuszami w zakresie przygotowania zwierząt do adopcji oraz poszukiwania nowych
domów, jak również prowadzenia ogOtnodostępnej, elektroniczne1 bazy zwierząt, przebywających
w schronisku i przeznaczonych do adopcji. \Ękonawca przekazuje do adopcji zwierzęta osobom
zdolnYm zapewnić im odpowiednie warunki bytowe. Do adopcji przekazywane są wyłącznie
zwierzęta, które odbyĘ okres kwarantanny, zostaĘ zachipowane oraz poddane zabiegowi
sterylizacji i kastracji,
8) prowadzenia ewidencji zwierząt przebywających w schronisku i przekazywanie jej na bieżąco
Zamawiającemu po zakończeniu kazdego miesiąca świadczonych usług, zalvierającej:

a) fotografię i opis zwierzęcia przyjętego do schroniska - gatunek, wiek, płeć, numer
identyfikacyjny, nadany numer chip, datę przyjęcia do schroniska,

b) dane dotyczące przęprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
c) informacje o adopcji wraz, z datą opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, numer

telefonu i adres osoby adoptującej,
d) informacje o eutanazji, zwietzętach zbiegłych lub padnięĘch, poświadc.zonąpruez lekarza

weterYnarii. Wymagane jest dołączenie informacji dotyczących wykonanych zabiegów, z
podaniem daty i ptzyczyny zdaruenia.

9) Dokumenty, o których mowa w plć 8) przedkładane będą Zamawiającemu jako zalączniki do
faktur wystawianych w ramach miesięcznych rozliczeń umowy.
2. WYkonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji
bezdomnych zwierząt, po okresie kwarantanny, zgodnie z zal,Ćceńem lekarŻa weterynańi,
z wyŁączeniem zwierząt zbyt starych.j. WYkonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które spowoduje
Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku ze świadczeniem ustug, do któiych jest
zobowięany w ramach niniejszej umowy.
4. WYkonawca odpowiada takźe za zaniechania czynności, do których jest zobowiązany w ramach
umowy.
5- WYkonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wYkonuje, jak równiez osób, którym wykonanie zobowiąania powierza, jak za własne działanie
lub zaniechanie.
6. WYkonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za zapewnienie nalezytych waruŃów dla
wyłapanych bezdomn y ch zwierząt lub czasowo odebranych właścicielowi.
7 - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uszczerbku na zdrowiu
wykonawcy oruz straty materialne wynikające z rea|izacji niniejszej umowy.

§3.
Kontrola realizacji umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia waruŃów, w jakich przetrzymywane są
zwlerzęta odłowione z Gminy Nieporęt.

2- W ramach kontroli realizacji zamówienią Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na
teren schroniska w kazdym czasie w okresie realizacji umo\,vy, dokonania kontroli i jeśli
stwierdzi, że zlńerzęta są chore lub w złej kondycji, zostaną one odebrane, a ich lęczeniem
(kosźami leczenia) zostanie obciązony Wykonawca.

3. Wykonawca zapewni przedstawicielowi Gminy prawo do sprawdzęnia warunkóą w jakich
przetrrymyvvane są zwierzęta.

{
2

lltl



§4.
Wynagrodzenie

1- WYkonawcy przysługuje wynagrodzenie, w wysokości 1 780,00 zł nefto, po doliczeniu podatku
VXr Z3oń w kwocie 409,40 złłącznie wynosi 2189,40 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto
osiemdziesiąt dziewięć złotych 40/l00 groszy) za pcibyt zwierzęciaw schronisku.

Ż-, lVjonawcY przysfuguje wynagrodzenie w wysokości 310,00zł netto, po doliczeniu podatku' VAT Ż3Yo w kwocie 71,30 złłącznie wynosi 38t,30 zł brutto (stownie: trnJsta osiemdziesiąt
jeden złotych 30/l00 grosży) za wykonanie steryliżacji zwierzęcia.

3- WYkonawcy przysfuguje wynagrodzeŃe w wysokości 270,00 zł netto, po doliczćniu podatku
VŃ Ż3oń w kwocie 62,10 zŁ łącznie wynosi 332,10 zł brutto (stownie: trzysta trzydzieici dwa
złotych 10/100 groszy) za wykonanie kastracji złvierzęcia.

4. WYPtata wYnagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy następować będzie w
wYsokoŚci stanowiącej iloczyn stawki okeślonej w ust.[-3 oraz itości wykonanych usług za
okres rozliczeniowy, nie krótszy niz miesiąc kalendarzo,,rry.

5. Łączna wartoŚĆ umowy w okresie jej obowiązywania"nie przedoczy kwoty 45 000,00 zł
(słownie: cżęrdzieści pięć tysięcy złotych) brutto. Zamawiająóy oświadt za, że wynagrodzenie
określone umowie jest wynagrodzeniem maksymalnym.

6- WYnagrodzenie o którym mowa r,v ust.5 stanowi górną granicę zobowiązania, jakie
ZamawiającY moze zaciągnąc na podstawie umowy w ramach jej reatizacji. Dokonanie

zlecenia wYkonania usług na niższą kwotę niz wskazana w ust.Ś bądź jej niewykorzystanie, nie
stanowi PodstawY do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy *Ób.. Zamawiającego.

7- WYPłata wYnagrodzenia okeślonego w ust. i-3 następowaó będzie ńa podstawie fakrur
wYstawionYch Przez Wykonawcę wraz z zestatvieniem potwierdzonym pruezZamawiĄącego
i wykonawcę nvietząt przyjętych do schroniska w danym miesiącu.

8-WYkonawca wystawi iakturę za wykonane usfugi po zakończeniu kazdego miesiąca
kalendarzowego do 5-tego dnia miesią"u nu.tępującego po zakończeniu danego okręsu
rozliczeniowego- Faktura powinna zawietac prawidłową datę zakończenia wykonania usługi,
tj- zgodną z dokumentami stanowiącymi załącznlkdo faktury. Dane do wystawienia flaktu;y:

Nabyłvca: Gmina Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-t26 Nieporęt, NIp 536-L7-65-2g3,
odbiorca: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1,05-126 Nieporęt.

9.WYnagrodzenie, o którym rnowa w ust. 1-3 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktury zamawiającemu przelewem na konto firmowe wykonawcy
nr 67 I02a 10ż6 0000 t002 0394 3842,zzastrzeżeniem, iz faktura za miesiąc grudzień żO22 r.,
zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu do dnia 20 grudnia ż022 r.

l0-WYPłata wYnagrodzenia w wysokości określonej w ust" 1-3, nastąpi z zastosowaniem
mechanizmu podzielnej płatności (MPP).

1l.WYkonawca oŚwiadczĄ że przedmiot Umowy stanowi transakcję objętą obowiązkiem
stosowania mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów
orazzałącznikięm nr 15 do Ę ustawy. Wykonawcaw zńązku z powyższym - zobowiązany jest

i zobowiązuje się do oznaczenia wystawionej przez niego faktury;ymboląn Mpp (mec-hanżm
podzielonej płatności)l.

i2.WYkonawca zobowiązany jest do oznaczenia wystawionej przez niego faktury symbolem grupy
taryfowo- usfugowej (,,GTU") - w przypadku gdy transakcja (przedńiot Umowy) objęta jeit -

razPorządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pńdzieńta zoig r.
w sPrawie szczegółowego zakresu danych zawaĘchw deklaracjach podatkowych i w ewidencji
w zakresie podatku od towarów i usfug (Dz. U. poz. 1988)2.

t 
Postanowienie rnają zaslg561yanie rv pzypadku. gdy transalicja objętajest oborviązliiem stosorvania mechanizmu podzielonej platności zgodnie

z art- [08a ustawy o podaftu od totvarów i uslug lub zalaczłikiem nr l5 do tej ustarty
- Postanorvienie mają zzstosowanie lv przypadku, gdy transa}icja objętajest rozporządzeniem Ministra Finansórv, Inrvestycji i Roavoju z dnia I5
Pazdziemika 20 19 r. rv sPrarvie szczególorvego zakresu danych za$,artych rv deklaracjach podatkorvych i lv ervidencji rv zakresie podatliu od torvarór,
i uslug
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13.W PrzYPadku wystawienia przez Wykonawcę laktury VAT niezgodnie z Umową lub
obowiązującYmi PrzePisami prawą Zamawialą"y *u prawo d,o łstrzymania płatnoścido czasu
wYjaŚnienia PrZeZ WYkonawcę przyczynoraz usunięCia wszetkich niezgodności, atakże w razie
PotrzebY otrzYmania orawidłowo wystawionej faktury tub korekty faktJry, w takim przypadku
bieg terminu Płatności nalezności wskazanej w fakturze rczpoczynasię oó daty doręcienia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej laktury bez 

'obowiązku 
płacenia odsetek' za opóżnienie w zapłacie za ten okres.

t4,W sYfuacji, gdY rachunek baŃowy Wykonawcy wskazany w umowie nie Ftguruje
w wYkazie Podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisacń
ustawY z dnia [ 1 marca żOa  r. o podatku od towarów i usług ior. u. z zóz1 i., poz 685
z PoŹn,un-), zwanYm dalej ,,Wykazem" (tzw. ,Biała lista podatnitoł vłr; , ZamawiĄący
wstrzYmuje wYPłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do W/kazu.

I5,Za termin zaPłatY wYnagrodzenia przyjmu3e się dzień obciązenia rachunku Żamawiającego
poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§5.
Okres obotviązywania umołvy

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia }I.12.ż027 roku.

§6.
Kary umorvne

l, WYkonawca zaPłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za kazdy
PrzYPadek niePrawidłowego wykonania lub niiwykońania obowiązków Wykonawcy,
wynikających z umowy, o których mowa w § 2.

2, Zamawiającemu PrzYsługuje prawo dochodzenia odszkodowania za szkody zwięane zniewYkonaniem lub nieprawidtolvym wykonaniem przedmiotu umowy do w}sokości
rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.3, WYkonawcawYraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysfulują""g"o mu wynagrodzenia.

§7.kużda ze stron moze
wypowiedzenia.

tozwlązac umowę z zachowaniem jedno miesięcznego okesu

§8.
Odstąpienie od umolvy

l,.Zamawiającemu przysfuguje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie rozwiązania (likwidacji) Wykonawcy,
2) sdy zostanie wydany nakaz zajęciamajątku Wykonawcy,
3)gdY WYkonawca 

_nie rozpocął wykonywania usfug bez uzasadnionych przyczyl oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwaniazamawiającego złozónego na piśmie,
a) gdY WYkonawca przerwał realizację prac i nie wznowiizakresu rea|izacji przedmiotu umowy,
pomimo wezwania ze strony zamawiającego, a przerwa ta trwa dfużej nizT iń"
5) w PrzYPadku stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania zakresu umowy,
pomimo wezwania Zamawiąącego złożonego na piśmie.
2.Oświadczęnie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpió w formie pisemnej.
3. OŚwiadczenie o odstąpieniu od umowy moze byó zŁożone w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
okoliczności, o lctórych mowa w ust. 1.
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§9.
pos tanorvienie ko ńcolve

W sPrawach nieuregulowanYch niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawyz dnia ŻI sierPnia L997 roku o ocfuonie zwierząi oraz rozpo rządzenia Ministra Rolnictwai'Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca2004 r. w sprawie sŻczegółowy"h *}*uguń weterynaryjnych dtaprowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. zż}O4r,nr 158, poz.I657).

§ 10.
WYkonalvca oŚwiadcza, iż zaPoznał się z klaululą inlormacyjną do$czącą przelwo rzenia danychosobowYch w Urzędzie Gminy Nieporęt, stanowiąą załącznli nr'l do niniejsz.; u-o*y,

§ tt.
Ewentualne sPorY mogące wyniknąĆ z realizacj{ postanowień niniejszej umowy, strony poddają podrozstrzygnięcie miejscowo właściwego sądu dla miejsca siedziby iamiwiającego.

§ 12.
Zmiana Postanowień niniejszej umowy moze byó dokonana jedynie w formie pisemnej, w postaci
aneksu pod rygorem niewazności"

§ 13.
Umowę sPorządzono w dwóch jednobrzmiącycń egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

wtaJący \Vykonawca
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