
U M o W A Nr 0ŚRiL.272.1.5.2022.^K

zawafta w dniu 24,01 ,2022r.

pomiędzy Miastem i Gminą Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NlP: 536-17-39574, Regon: 015570119,

reprezentowaną pżez:

Zastępcę Burmistza Miasta i Gminy Serock - Marka Bąbolskiego,
pzy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Moniki Ordak,
zwaną dalej,,Zamawiającym",

a

Pzedsiębiorstwem Wielobranzowym ,,PERRO" Mazena Golańska, Zamienie, ul, Leśna 23, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, NlP: 822-187-13-06, REGON: 140354809, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i lnformacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym pruez:

Waściciela - Mazenę Golańską
zwanym dalej,,Wykonawc{'

§1
Zamawiający zleca, aWykonawca pzyjmuje do realizacji następujące zadania:

1. Utzymanie w gotowości niezbędnych zasobow zeczowych i kadrowych niezbędnych dla realizacji usługi,
w tym miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwieząt w miejscowości Małe Boże 7A gm, Stromiec,
pow białobzeski, woj, mazowieckie przezcały okres trwania umowy.

2. Transport bezdomnych zwieząt - psów, w tym bezdomnych suk z miotem bądź samego miotu
bezdomnych szczeniąt z terenu miasta i gminy Serock (całodobowo przez7 dni w tygodniu) do Schroniska
dla Bezdomnych Zwieząt w miejscowości Małe Boże7 A, w możliwie jak najszybszym terminie (zwiezęta
agresywne, ranne oraz stwazające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierzątdo 3 godz,),
jednak nie dłuzej niz w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, w tym:

a) zapewnienie odpowiedniego spzętu do transpońowania bezdomnych zwieząt, spełniającego' wymagania określone odrębnymi pzepisami prawa;

b) zapewnienie w razie potzeby pomocy lekarskiej i diagnostycznej, podczas transpońu zwieząt,
3. Objęcie bezdomnych wyłapanych zwieząt w tym poszkodowanych w wyniku potrącenia pzez samochod,

okaleczonych, pobitych, pogryzionych, itp, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock, opieką
niezależnie od okresu pobytu w Schronisku dla Bezdomnych Zwieząt w miejscowości Małe Boze 7A,
która będzie obejmowała:

a) zapewnienie pomieszczeń lub boksów chroniących zwiezęta pzed zimnem, upałami i opadami

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umoźliwiających swobodne poruszanie się,
legowiska; zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;

b) zapewnienie pzyjętym zwiezętom kompleksowejobsługi weterynaryjnej (leczenie, w tym w razie
konieczności w specjalistycznej lecznicy weterynaryjnej, szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie,
usypianie Ślepych miotów, eutanazje zwierząt nie rokujących na dalsze leczenie, znakowanie

chipowanie zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwiezęcia
waz z rejestracją w ogólnopolskiej bazie d anych);

c) pzeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji/kastracjizwieząt pzyjętych do schroniska;
d) prowadzenie ewidencji psów pzebywających w schronisku, zawierającej:

fotografię i opis zwiezęcia - gatunek, wiek, płeć, numer identyfikacyjny, nadany numer chip;

datę pzyjęcia do schroniska;

dane dotyczące kwarantanny;

dane dotyczące pzeprowadzonych szczepień i zabiegow weterynaryjnych;

informację o adopcji waz z datą opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, numer

telefonu i adres osoby adoptującej;

informację o eutanazji, padnięciu poświadczonąpżez lekaza weterynarii, zbiegu,
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4, Poszukiwanie nowych domów dla zwieząt pzyjętych do schroniska, w tym prowadzenie współpracy

z wolontariuszami w zakresie pzygotowania zwieząt do adopcji oraz poszukiwania im nowych

domów.

5, Pzekazywanie do adopcji zwieząt wykastrowanychĘsterylizowanych, o ile istniała możliwośc

pzeprowadzenia zabiegu podczas pobytu zwiezęcia w schronisku (wyłączenie tej czynności

np, w stosunku do szczeniąt, które z racji wieku nie kwalifikują się do zabiegu), osobom zdolnym

zapewnić im nalezyte warunki bytowe,

6, Całodobową dyspozycyjność pod ogólnodostępnym numerem telefonu osoby w schronisku

odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym,

§2
Usługitłymienione w § 1 Fundacja będzie realizowała zgodnie z ustawąz dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie

zwierząt (Dz. U, z 2020 r., poz. 638 ze zm.) i pzepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności

Rozpoządzeniem Ministra Spraw Wewnętznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad

iwarun4ow wyłapywania zwierząt (Dz, U. Nr 116, poz. 753), Rozpoządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 23 czeruca 2004 roku w sprawie szczegołowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk

dlazwieząt(Dz,U,2004 r,, Nr158, poz, 1657)orazzgodniezustawązdnia'l'1 marca2004 r.oochroniezdrowia
zwierzątorazzwalczaniuchorobzakaźnychzwierząt(Dz, U, z2020 r., poz. 1421l.j,).

1. Wykonawca pzystąpido realizacji iadań, o XtOryjn3rowa w § 1 niniejszej umowy, po otzymaniu zlecenia

od Zamawiającego na adres e-mail 1979@wp.ol lub telefonicznie na numer lel.504-27-27-00.

2. W pzypadku otzymania zlecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca spolządza dokumentację jego

pzyjęcia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

3, Czas podjęcia realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, ustala się max. do 24 godz.,

a w pzypadku zwieząt rannych oraz stwazających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwieząt

do 3 godz,, licząc od czasu otzymania od Zamawiającego zlecenia faksem, na adres e-mail lub zlecenia

telefonicznego,

4, , Osobami upoważnionymi przezZamawiającego do dokonywania zleceń, na wykonanie czynności określonych

w§lsą
1) pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa iLeśnictwa,

2) funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku,

3) dyżurni Uzędu Miasta i Gminy w Serocku,

5. Osoby dokonujące zleceń na tę okolicznośó zobowiązane są spoządzió pisemną dokumentację, wg wzoru

określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

, 
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji pzyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwieząt,
pochodzących z terenu miasta i gminy Serock oraz do wystawiania pisemnych potwierdzeń pzyjęcia

i wykonania zadania (Załączniknr 3) oraz pzekazywania ich Zamawiającemu jako załączników do rachunków

/ faktur wystawianych w ramach miesięcznych rozliczeń umowy.

2. Wykonawca prowadzi ewidencję zwieząt w postaci:

1) Ęestru zawierającego: datę pzyjęcia do schroniska, gatunek zwiezęcia i płec, nadany numer

identyfikacyjny, wykaz adopcji, eutanazji, padnięcia, zbiegu,

2) indywidualnych kań zwieząt zawierających: fotografię i opis zwiezęcia - gatunek, wiek, płec,

numer identyfikacyjny, nadany numer chip, datę pzyjęcia do schroniska; dane dotyczące

kwarantanny; dane dotyczące pzeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;

informację o adopcji wruz z datą opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby

adoptującej, informację o eutanazji, padnięciu poświadczonąprzez lekaza weterynarii, zbiegu.

3, Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych osób, które znajdować się będą na Załączniku

Nr 3 do umowy. Administratorem danych osobowych pzekazanych w ramach świadczonych usług będzie

Pzedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERRO" 
Małzena Golańska, Zamienie, ul, Leśna 23, 05-300 Mińsk

Ń,



Mazowiecki, NlP: 822-187-13_06, REGON: 140354809. Dane pzetwanane będą w celu realizacji umowy

i ich podanie w zakresie niezbędnym do tego celu jest konieczne. Dane nie będą pzekazywane żadnym

nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw tzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby

upowaźnione do pzetwazania danych oraz uprawnione podmioty paetwazające, wspołuczestniczące

w realizacji usług, na podstawie zawańych pzez administratora umów. Administratorzapewnia organizacyjne

i techniczne środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym możliwym poziomie,

Dane są pzechowywane pżez czas niezbędny do realizacji umowy, oraz pżez okres pzedawnienia
roszczeń pzysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobom, których dane dotyczą
pzysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w pzypadku pzetwazania ich danych niezgodnie z pzepisami.

§5
1, Zamawiający, zastzega sobie prawo okresowej kontroli realizacji obowiązków określonych w § 1

niniejszej umowy, w tym dokonania oględzin zwieząt w schronisku, a także kontroli dokumentacji

związanej z leczeniem, zabiegami oraz ewentualnąadopcjązwieząt, Ponadto Zamawiający zastzega
sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji zadań objętych niniejszą umową w tym

mozliwoŚci wglądu w ewidencję zwieząt prowadzonądla gminy Miasto i Gmina Serock pzez Schronisko
dla Bezdomnych Zwieząt w miejscowości Małe Boze 7A.

2. Kontrolę, o któĘ mowa w ust, 1 pzeprowadza powołana przez Burmistza Miasta i Gminy Serock
Komisja.

§6
1. Za wykonywanie zadań będących pzedmiotem niniejszejumowy Fundacji pzysługuje wynagrodzenie
1) za zadanie wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy - 1 .599,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset

dziewięćdziesiąt dziewięc złotych 00/100 groszy) - za 1 miesiąc;

2) zazadaniewymienionew§ 1ust.2, ust.3, ust.4, ust.5iust.6 niniejszejumowy-2.460,00złbrutto

7.

(słownie: dwa tysiące czterysta sześódziesiąt złotych 00/100 groszy) - za 1 sztukę.

Wykonawca oświadcza, ze figuruje w Ęestze VAT.
Zamawiający nie udziela pzedpłat na poczet realizacji pzedmiotu zamówienia.

Podstawąwypłaty za wykonaną usługę będzie złożonylaw Uzędzie Miasta i Gminy w Serocku faktura,

Fakturę należy wystawió na nabywcę; Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05.140 Serock,
NlP: 536-17.39.574 . odbiorca Uząd Miasta i Gminy w Serocku.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie ofeńy, która stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.

Łączna wartość umowy w okresie obowiązywania nie pzekroczy kwoty 92.988,00 zł brutto (słownie:

dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy),

Podstawądo wypłaty będzie złożonaZamawiającemu faktura VAT wraz z potwierdzeniami, stanowiącymi
ZałącŻńik nr 3 do niniejszej umowy i zdjęciami zwieząt pzetranspońowanych do schroniska w okresie

rożliCżeniowym oraz informację o stanie zwieząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock, ilością
zwieząt pzyjętych w miesiącu rozliczeniowym, pzekazanych do adopcji, odebranych pzez właścicieli,
padlych, poddanych eutanazji oraz wykastrowanych/wysterylizowanych, z podaniem ich numerów

identyfikacyjnych. W pzypadku padnięć lub eutanazji do wykazu należy dołączyć informację z podaniem

daty i pzyczyny zdazenia,
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu pzelewem
na konto Pzedsiębiorstwa Wielobranżowego "PERRO" Mazena Golańska, Zamienie, ul, Leśna 23,

05-300 Mińsk Mazowiecki.

Za termin zapłaty wynagrodzenia pzyjmuje się dzień obciąźenia rachunku Zamawiającego poleceniem
pzelewu wynagrodzenia na rzecz Pzedsiębiorstwa Wielobranzowego "PERRO" Mazena Golańska,
Zamienie, ul, Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

§7
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r,
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3.

4,
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9.

10.
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§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne;

1) w pzypadku zwłokiWykonawcy w realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,

w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą godzinę zwłoki,

2) w pzypadku uniemożliwieniaprzezZamawiającego realizacji kontroliokreślonejw § 5 niniejszej

umowy, w wysokości 500,00 zł(słownie: pięćset złotych 00/100) zakażdy ujawniony pzypadek,

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w pzypadku odstąienia

od umowy z pżyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięó tysięcy

złotych 00/100).

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w pzypadku odstąpienia od umowy

zpnyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł(słownie: pięć tysięcy złotych

00/1 00),

Zamawiający może pobierac należną od Wykonawcy karę umowną także pnez potęenie

z wystawionej faktury,

§9
Zamawiający może odstąpió od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było pzewidzieó w chwili zawarcia

umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.

Zamawiający odstąi od umowy ze skutkiem natychmiasto\,vym w pzypadku:

1) uniemożliwiania lub ukudniania pzeprowadzenia kontroli, o któĘ mowa w § 5 niniejszej umowy;

2) w pzypadku nieprawidłowego wykonywania umowy (np. odmowy realizacji zadania).

W pzypadku odstąpienia przezZamawiającego od umowy zpżyczyn określonych w ust, 1 Wykonawcy

nie nalezy się kara umowna, o ktorej mowa w § 8 ust. 3 umowy,

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową majązastosowanie pzepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności,

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstzygane będą pzez Sąd miejscowo właŚciwy

dla Zamawiającego.

W pzypadku niepzestzeg ania pzez Wykonawcę warunków umowy, może ona zostaĆ rozwiązana

bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
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§ 11

Umowę spoządzono w 3 jednobzmiących egzemplazach: dwa dla Zamawiającego ijeden dla Wykonawcy,
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