
 1

 

 

 

U M O W A   

w sprawie zamówienia publicznego nr RSG.272.PU. 4.3.2022 

 

 

zawarta w dniu 02.02.2022r. pomiędzy:  

 

     GMINĄ NARUSZEWO  Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo NIP 5671789052 

     zwaną dalej „Zamawiającym” 

     reprezentowaną przez:  

     Wójta Gminy Naruszewo – Panią Beatę Pierścińską 

     przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Wiesławy Grabowskiej  

a     

    Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!  

    ul. Kawęczyńska 16/39,  03-772 Warszawa,  

    Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

    Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska 

    zwanym dalej „Wykonawcą”, 

    reprezentowaną przez: 

    Prezesa Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! – Pana Cezarego Wyszyńskiego 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Umowa niniejsza, o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dn. 

11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), została zawarta 

na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Naruszewie 

(Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dn. 04.01.2021 r.). 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do Świadczenia usług w zakresie zapewnienia 

opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku odłowionym z terenu Gminy Naruszewo w roku 2022 

poprzez: 

 

1) Przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt 

z terenu Gminy Naruszewo,  

2) Zapewnienie odłowionym zwierzętom: pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, 

upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom 

swobodne poruszanie się, odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia, 

3) Wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt przebywających pod opieką Wykonawcy 

4) Wykonanie sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających pod opieką Wykonawcy 

5) Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych 

6) Czipowanie przyjętych zwierząt oraz rejestracja numeru chipa w bazie danych. 

7) Prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt wraz z dokumentacją fotograficzną 

8) Przekazanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowe,  

9) Prowadzenie dokumentacji osób adoptujących lub odbierających zaginione zwierzęta i przekazywanie 

tych informacji Zamawiającemu 

10) Zwrot zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierząt 

11) Rozliczanie kosztów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy 

Naruszewo w schronisku poprzez stosowanie jednorazowej stawki opłaty niezależnie od okresu 

przebywania zwierzęcia w schronisku. 

 

§ 4 

Zamawiający wymaga aby usługi wymienione w niniejszej umowie zostały wykonane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.  

 

§ 5 

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy ustala się następujące ceny jednostkowe, zgodne ze złożoną 

ofertą  z tytułu: przyjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymanie go, niezależnie od okresu jego 

pobytu w schronisku w wysokości: 2460,00 zł brutto (słownie: Dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt 

złotych zero groszy). 
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2. Jednorazowa opłata za przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, o której mowa w punkcie 1 

zawiera koszt całodobowej opieki i utrzymania zwierzęcia w schronisku, implantację mikroczipu, 

zapewnienia wyżywienia, koszt sterylizacji/kastracji, szczepień, odrobaczania, zabezpieczenia 

od pcheł i kleszczy oraz innych niezbędnych zabiegów weterynaryjnych,  

 

 

3. W podanych kwotach brutto wliczony jest 23% podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 płatne będzie przez Zamawiającego za faktyczne 

wykonanie usługi, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na wskazane 

przez niego konto w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. 

5. W załączniku do faktury WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć wykaz przyjętych zwierząt  

z terenu Gminy Naruszewo zawierający co najmniej: datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska, 

gatunek i płeć zwierzęcia, krótki opis wyglądu zwierzęcia, numer chipa, numer boksu/kojca, numer 

ewidencyjny w schronisku, fotografię zwierzęcia 

 

§ 6 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej z działalności 

określonej w §1 niniejszej umowy oraz ewidencji zwierząt przyjmowanych.  

2. WYKONAWCA prowadzi ewidencję zwierząt w postaci wykazu zawierających: opis zwierzęcia 

(gatunek, wiek, płeć, maść, fotografię), datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres 

osoby przekazującej zwierzę do schroniska, numer boksu/kojca, w którym zwierzę przebywa, 

nr ewidencyjny zwierzęcia lub imię, dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące przeprowadzonych 

szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia schroniska, adopcji, zbiegu, poddania 

eutanazji lub naturalnego zejścia zwierzęcia. 

 

§ 7 

1. Nadzór nad realizacją zadań określonych w §1 sprawować będą z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO 

osoby upoważnione. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji zadania 

objętego niniejszą umową. 

 

§ 8 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia: 02.02.2022r. do dnia: 31.12.2022r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku 

nie wywiązywania, bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z umowy. 

 

§ 9 

Zmiany niniejszej umowy mogą następować tylko w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO, 

jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA  

 


