
U M O W A NR 3/2013

zawarta w dniu 16 stycznia 2013 roku

pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock, Rynek 21, 05-140 Serock,
NIP: 536-00-17-407, Regon: 000530590, reprezentowaną przez:
Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefa Zająca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Moniki Ordak,
zwaną dalej „Zamawiającym", -—
a
Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, -5-190 Nasielsk
NIP:531-15-28-792, REGON: 015183569, prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego Nr 0000118029, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Łukaszewicza - Prezesa Zarządu Fundacji,
zwaną dalej „Wykonawcą",

Umowa została zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r, Nr 113, póz. 759 z późn.zm) w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

1. Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy
Serock (w tym agresywnych i poszkodowanych - z wypadków lub w inny sposób
okaleczonych) oraz objęcie ich opieką polegającą na:
• zapewnieniu zadaszonych pomieszczeń lub boksów, chroniących zwierzęta przed zimnem,

upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających
swobodne poruszanie się, legowiska,

• zapewnieniu odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia,
• zapewnieniu zwierzętom stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej,
• leczeniu przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
• znakowaniu - chipowaniu zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację

zwierzęcia,
Okres objęcia opieką liczy się od momentu przyjęcia zwierzęcia do czasu odebrania przez
właściciela, przekazania go do adopcji lub padnięcia zwierzęcia.

2. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, wcześniej nie
wysterylizowanych i nie wykastrowanych, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.

3. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przyjętych do schroniska i przekazywanie do
adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

§2
1. Dostarczaniem bezdomnych zwierząt do schroniska zajmować się będzie upoważniony przez

Zamawiającego lekarz weterynarii, świadczący usługę na podstawie odrębnej umowy.
2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się dostarczenie bezdomnego zwierzęcia do

schroniska przez Straż Miejską w Serocku lub inną osobę, która będzie posiadała pisemną
zgodę Zamawiającego.

§ 3
1. Zamawiający, zastrzega sobie prawo okresowej kontroli (nie rzadziej niż 4 razy w roku)

realizacji obowiązków określonych w § 1 niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający zastrzega
sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji zadań objętych niniejszą umową
i możliwości wglądu w prowadzoną, odrębnie dla gminy Miasto i Gmina Serock, ewidencję
zwierząt.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez Burmistrza miasta i Gminy
Serock Komisja. Dopuszcza się powołanie do składu osobowego Komisji Wolontariuszy.

§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i RozwojaAWSt;2;?drtia tZS
czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzgjniaDSćttfShteik dta1 * SERCCK
zwierząt (Dz. U. 2004, Nr 158, póz. 1657).
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§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przyjmowanych pod opiekę

bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock oraz do wystawiania
pisemnych potwierdzeń osobom upoważnionym przez Zamawiającego do wyłapywania i
przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock oraz
przekazywania ich Zamawiającemu jako załączników do rachunku/faktury wystawianych w
ramach miesięcznych rozliczeń umowy.

2. ̂ Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania zdjęć przyjmowanych do
schroniska bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock, w formie
elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia przyjęcia zwierzęcia
do schroniska, na adres ochronasrodowiska@serock.pl, które następnie będą publikowane na
stronie internetowej www.serock.pl w zakładce „Pies czeka na człowieka", celem
poszukiwania właściciela lub osoby chętnej do adopcji.

3. Wykonawca prowadzi ewidencję zwierząt w postaci:
a) rejestru zawierającego: datę przyjęcia do schroniska, gatunek zwierzęcia i płeć, nadany

numer identyfikacyjny, wykaz adopcji, eutanazji, padnięcia, zbiegu.
b) indywidualnych kart zwierząt zawierających: fotografię i opis zwierzęcia - gatunek, wiek,

płeć, numer identyfikacyjny, nadany numer chip, datę przyjęcia do schroniska; dane
dotyczące kwarantanny; dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów
weterynaryjnych; informację o adopcji wraz z datą opuszczenia schroniska oraz imię,
nazwisko, numer telefonu i adres osoby adoptującej, informację o eutanazji, padnięciu
poświadczoną przez lekarza weterynarii, zbiegu.

§6
1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje

wynagrodzenie, w wysokości 1550,00 zł. netto (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt pięć
złotych, zero groszy) + należny podatek VAT, za przyjęcie do schroniska i objęcie opieką
1 bezdomnego zwierzęcia,

2. Za wykonanie sterylizacji 1 zwierzęcia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, w wysokości
310,00 zł. netto (słownie: trzysta dziesięć złotych, zero groszy)+ należny podatek VAT,

3. Za wykonanie kastracji 1 zwierzęcia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, w wysokości
270,00 zł.netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych, zero groszy)+należny podatek VAT.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, 2 i 3 zostało określone na podstawie oferty, która
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

5. W przypadku odebrania zwierzęcia przez właściciela lub osobę adoptującą w terminie 14 dni,
licząc od daty jego przyjęcia do schroniska lub eutanazji bądź padnięcia zwierzęcia, które
trafiło do schroniska w stanie niepozwalającym na podjęcie leczenia (np. ciężki uraz
powypadkowy), strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 25% wynagrodzenia określonego
w pkt 1.

6. Wypłata wynagrodzenia za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Miasto
i Gmina Serock następować będzie w wysokości stanowiącej iloczyn stawki określonej w ust.
1 oraz ilości przyjętych bezdomnych zwierząt do schroniska, za okres rozliczeniowy nie
krótszy niż miesiąc. W przypadku wykonania usługi z § 6 ust. 2 lub 3 do kwoty wynagrodzenia
należy doliczyć iloczyn stawki określonej w ust. 2 lub 3 (kastracja lub sterylizacja) oraz ilości
wykastrowanych lub wysterylizowanych bezdomnych zwierząt.

7. Łączna wartość umowy w okresie obowiązywania nie przekroczy kwoty 50.000 zł. brutto
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8. Podstawą do wypłaty będzie złożona Zamawiającemu faktura VAT wraz z potwierdzeniami
przyjęcia zwierzęcia do schroniska w 2013 roku, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz informacją o stanie zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock,
ilością zwierząt przyjętych w miesiącu rozliczeniowym, przekazanych do adopcji, padłych,
poddanych eutanazji oraz wykastrowanych i wysterylizowanych. W przypadku padnięć lub
eutanazji do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zdarzenie,
z podaniem przyczyny, podpisanego przez lekarza weterynarii, współpracującego
ze schroniskiem.

9. Fakturę VAT lub rachunek należy wystawiać na Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21,
05-140 Serock, NIP 536-00-17-407.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktury/rachunku Zamawiającemu przelewem na konto Wykonawcy.
Za' termin -zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
fSote<sefiiiie]Tt;B^zfievwu-wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§7
Uropwa z<$)$5 zawarta §a okres od dnia 16.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.



r § 8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10.000,00
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Zamawiający może pobierać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie
z wystawionego rachunku lub faktury.

§ 9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1
Wykonawcy nie należy się kara umowna, o której mowa w § 8 pkt 2 umowy.

§ 1 0
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo

właściwy dla Zamawiającego.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, może ona zostać

rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

§11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Prezes

Skarbnik

mgr Monika Orda/c

ZA ZGODNOŚĆ l DRYGiftotEM
URZĄD MIASTA! GMINY W SERCCKl
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U M O W A NR 17/2013
zawarta w dniu 10 października 2013 roku

pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock, Rynek 21, 05-140 Serock,
NIP: 536-00-17-407, Regon: 000530590, reprezentowaną przez:
Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefa Zająca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Moniki Ordak,
zwaną dalej „Zamawiającym",
a
Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, -5-190
Nasielsk NIP:531-15-28-792, REGON: 015183569, prowadzącą działalność na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000118029, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Łukaszewicza - Prezesa Zarządu Fundacji,
zwaną dalej „Wykonawcą",

Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 907) - zamówienie poniżej 14.000 euro.

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

1. Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta
i Gminy Serock (w tym agresywnych i poszkodowanych - z wypadków lub w inny
sposób okaleczonych) oraz objęcie ich opieką, polegającą na:
• zapewnieniu zadaszonych pomieszczeń lub boksów, chroniących zwierzęta przed

zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
umożliwiających swobodne poruszanie się, legowiska,

• zapewnieniu odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia,
• zapewnieniu zwierzętom stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej,
• leczeniu przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
• znakowaniu - chipowaniu zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną

identyfikację zwierzęcia,
Okres objęcia opieką, liczy się od momentu przyjęcia zwierzęcia do czasu odebrania
przez właściciela, przekazania go do adopcji lub padnięcia zwierzęcia.

2. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,
wcześniej nie wysterylizowanych i nie wykastrowanych, zgodnie z zaleceniem lekarza
weterynarii.

3. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przyjętych do schroniska i przekazywanie
do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

§2
1. Dostarczaniem bezdomnych zwierząt do schroniska zajmować się będzie

upoważniony przez Zamawiającego lekarz weterynarii, świadczący usługę na
podstawie odrębnej umowy.

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się dostarczenie bezdomnego zwierzęcia do
schroniska przez Straż Miejską w Serocku lub inną osobę, która będzie posiadała
pisemną zgodę Zamawiającego.

§ 3
1. Zamawiający, zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązków określonych

w § l niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
wszelkich informacji na temat realizacji zadań objętych niniejszą umową i możliwości
wglądu w prowadzoną, odrębnie dla gminy Miasto i Gmina Serock, ewidencję
zwierząt.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. l przeprowadza powołana
i Gminy Serock Komisja. Dopuszcza się powołanie do
Wolontariuszy.
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§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856)
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004, Nr 158, póz. 1657).

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przyjmowanych pod opiekę

bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock oraz do
wystawiania pisemnych potwierdzeń osobom upoważnionym przez Zamawiającego
do wyłapywania i przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
1 Gminy Serock oraz przekazywania ich Zamawiającemu jako załączników do
rachunku/faktury wystawianych w ramach miesięcznych rozliczeń umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania zdjęć przyjmowanych
do schroniska bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock,
w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia
przyjęcia zwierzęcia do schroniska, na adres ochronasrodowiska@serock.pl, które
następnie będą publikowane na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce „Pies
czeka na człowieka", celem poszukiwania właściciela lub osoby chętnej do adopcji.

3. Wykonawca prowadzi ewidencję zwierząt w postaci:
a) rejestru zawierającego: datę przyjęcia do schroniska, gatunek zwierzęcia i płeć,

nadany numer identyfikacyjny, wykaz adopcji, eutanazji, padnięcia, zbiegu.
b) indywidualnych kart zwierząt zawierających: fotografię i opis zwierzęcia -

gatunek, wiek, płeć, numer identyfikacyjny, nadany numer chip, datę przyjęcia do
schroniska; dane dotyczące kwarantanny; dane dotyczące przeprowadzonych
szczepień i zabiegów weterynaryjnych; informację o adopcji wraz z datą
opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, numer telefonu i adres osoby
adoptującej, informację o eutanazji, padnięciu poświadczoną przez lekarza
weterynarii, zbiegu.

§ 6
1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przysługuje wynagrodzenie, w wysokości 1906,50 brutto (słownie: jeden tysiąc
dziewięćset sześć złotych, pięćdziesiąt groszy) za przyjęcie do schroniska i objęcie
opieką l bezdomnego zwierzęcia.

2. Za wykonanie sterylizacji l zwierzęcia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
w wysokości 381,30 zł. brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden złotych,
trzydzieści groszy.

3. Za wykonanie kastracji l zwierzęcia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
w wysokości 332,10 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote, dziesięć groszy).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt l, 2 i 3 zostało określone na podstawie oferty,
która stanowi załącznik Nr l do niniejszej umowy.

5. W przypadku odebrania zwierzęcia przez właściciela lub osobę adoptującą w terminie
14 dni, licząc od daty jego przyjęcia do schroniska lub eutanazji bądź padnięcia
zwierzęcia, które trafiło do schroniska w stanie niepozwalającym na podjęcie leczenia
(np. ciężki uraz powypadkowy), strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 25%
wynagrodzenia określonego w ust l.

6. Wypłata wynagrodzenia za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
gminy Miasto i Gmina Serock następować będzie w wysokości stanowiącej iloczyn
stawki określonej w ust. l oraz ilości przyjętych bezdomnych zwierząt do schroniska,

ZA ZOfapStfta^I eeźtiieżefHlowy nie krótszy niż miesiąc. W przypadku wykonania usługi z § 6
RZĄD ift^S"^!^.^ y l̂̂ ^^y wynagrodzenia należy doliczyć iloczyn stawki określonej w ust.

2 lub 3 (kastracja lub sterylizacja) oraz ilości wykastrowanych lub wysterylizowanych
d n ia



7. Łączna wartość umowy w okresie obowiązywania nie przekroczy kwoty 6.000 zł.
brutto (słownie: sześć tysięcy złotych).

8. Podstawą do wypłaty będzie złożona Zamawiającemu faktura VAT wraz
z potwierdzeniami przyjęcia zwierzęcia do schroniska w 2013 roku, według wzoru
określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz informacją o stanie zwierząt,
pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock, ilością zwierząt przyjętych w miesiącu
rozliczeniowym, przekazanych do adopcji, padłych, poddanych eutanazji oraz
wykastrowanych i wysterylizowanych. W przypadku padnięć lub eutanazji do wykazu
należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zdarzenie, z podaniem przyczyny,
podpisanego przez lekarza weterynarii, współpracującego ze schroniskiem.

9. Fakturę VAT lub rachunek należy wystawiać na Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-00-17-407.

10. Wynagrodzenie za wykonanie usług płatne będzie w terminie 30 dni od dnia
doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu przelewem na konto Wykonawcy.

11. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).

3. Zamawiający może pobierać należną od Wykonawcy karę umowną także przez
potrącenie z wystawionego rachunku lub faktury.

§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zawiadamiając o tym
Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych
w ust. l Wykonawcy nie należy się kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, może ona

zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
§10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
i / URZĄD MIASTA l GMINY W SERGCKU
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Skarbnik
Miasta i Gminy



U M O W A NR 19/2013
zawarta w dniu 6 grudnia 2013 roku

pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock, Rynek 21, 05-140 Serock,
NIP: 536-00-17-407, Regon: 000530590, reprezentowaną przez:
Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefa Zająca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Moniki Ordak,
zwaną dalej „Zamawiającym",
a
Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, -5-190
Nasielsk NIP:531-15-28-792, REGON: 015183569, prowadzącą działalność na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000118029, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Łukaszewicza - Prezesa Zarządu Fundacji,
zwaną dalej „Wykonawcą",

Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 907) - zamówienie poniżej 14.000 euro.

§ l
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

1. Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta
i Gminy Serock (w tym agresywnych i poszkodowanych - z wypadków lub w inny
sposób okaleczonych) oraz objęcie ich opieką, polegającą na:
• zapewnieniu zadaszonych pomieszczeń lub boksów, chroniących zwierzęta przed

zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
umożliwiających swobodne poruszanie się, legowiska,

• zapewnieniu odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia,
• zapewnieniu zwierzętom stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej,
• leczeniu przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
• znakowaniu - chipowaniu zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną

identyfikację zwierzęcia,
Okres objęcia opieką, liczy się od momentu przyjęcia zwierzęcia do czasu odebrania
przez właściciela, przekazania go do adopcji lub padnięcia zwierzęcia.

2. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,
wcześniej nie wysterylizowanych i nie wykastrowanych, zgodnie z zaleceniem lekarza
weterynarii.

3. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przyjętych do schroniska i przekazywanie
do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

§2
1. Dostarczaniem bezdomnych zwierząt do schroniska zajmować się będzie

upoważniony przez Zamawiającego lekarz weterynarii, świadczący usługę na
podstawie odrębnej umowy.

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się dostarczenie bezdomnego zwierzęcia do
schroniska przez Straż Miejską w Serocku lub inną osobę, która będzie posiadała
pisemną zgodę Zamawiającego.

§ 3
1. Zamawiający, zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązków określonych

w § l niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
wszelkich informacji na temat realizacji zadań objętych niniejszą umową i możliwości
wglądu w prowadzoną, odrębnie dla gminy Miasto i Gmina Serock, ewidencję
zwierząt. ZA ZGOOHQ§ ̂  ORYGINAŁEM

2. Kontrolę, o której mowa w ust. l przeprowadza powołana przez By^$jfoĵ Mg8$t# w SEROCKU
i Gminy Serock Komisja. Dopuszcza się powołanie do składu osobowego Komisji
Wolontariuszy. dnia 20fó -12- 2 9



§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856)
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004, Nr 158, póz. 1657).

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przyjmowanych pod opiekę

bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock oraz do
wystawiania pisemnych potwierdzeń osobom upoważnionym przez Zamawiającego
do wyłapywania i przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
1 Gminy Serock oraz przekazywania ich Zamawiającemu jako załączników do
rachunku/faktury wystawianych w ramach miesięcznych rozliczeń umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania zdjęć przyjmowanych
do schroniska bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock,
w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia
przyjęcia zwierzęcia do schroniska, na adres ochronasrodowiska@serock.pl, które
następnie będą publikowane na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce „Pies
czeka na człowieka", celem poszukiwania właściciela lub osoby chętnej do adopcji.

3. Wykonawca prowadzi ewidencj ę zwierząt w postaci:
a) rejestru zawierającego: datę przyjęcia do schroniska, gatunek zwierzęcia i płeć,

nadany numer identyfikacyjny, wykaz adopcji, eutanazji, padnięcia, zbiegu.
b) indywidualnych kart zwierząt zawierających: fotografię i opis zwierzęcia -

gatunek, wiek, płeć, numer identyfikacyjny, nadany numer chip, datę przyjęcia do
schroniska; dane dotyczące kwarantanny; dane dotyczące przeprowadzonych
szczepień i zabiegów weterynaryjnych; informację o adopcji wraz z datą
opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, numer telefonu i adres osoby
adoptującej, informację o eutanazji, padnięciu poświadczoną przez lekarza
weterynarii, zbiegu.

§6
1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przysługuje wynagrodzenie, w wysokości 1906,50 brutto (słownie: jeden tysiąc
dziewięćset sześć złotych, pięćdziesiąt groszy) za przyjęcie do schroniska i objęcie
opieką l bezdomnego zwierzęcia.

2. Za wykonanie sterylizacji l zwierzęcia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
w wysokości 381,30 zł. brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden złotych,
trzydzieści groszy.

3. Za wykonanie kastracji l zwierzęcia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
w wysokości 332,10 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote, dziesięć groszy).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt l, 2 i 3 zostało określone na podstawie oferty,
która stanowi załącznik Nr l do niniejszej umowy.

5. W przypadku odebrania zwierzęcia przez właściciela lub osobę adoptującą w terminie
14 dni, licząc od daty jego przyjęcia do schroniska lub eutanazji bądź padnięcia
zwierzęcia, które trafiło do schroniska w stanie niepozwalającym na podjęcie leczenia
(np. ciężki uraz powypadkowy), strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 25%
wynagrodzenia określonego w ust l.

6. Wypłata wynagrodzenia za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
gminy Miasto i Gmina Serock następować będzie w wysokości stanowiącej iloczyn
stawki określonej w ust. l oraz ilości przyjętych bezdomnych zwierząt do schroniska,
za okres rozliczeniowy nie krótszy niż miesiąc. W przypadku wykonania usługi z § 6

?AD ivH^T^ Ju^ 3 dp kwoty wynagrodzenia należy doliczyć iloczyn stawki określonej w ust.
2 lub 3 (kastracja lub sterylizacja) oraz ilości wykastrowanych lub wysterylizowanych



7. Łączna wartość umowy w okresie obowiązywania nie przekroczy kwoty 5.000 zł.
brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

8. Podstawą do wypłaty będzie złożona Zamawiającemu faktura VAT wraz
z potwierdzeniami przyjęcia zwierzęcia do schroniska w 2013 roku, według wzoru
określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz informacją o stanie zwierząt,
pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock, ilością zwierząt przyjętych w miesiącu
rozliczeniowym, przekazanych do adopcji, padłych, poddanych eutanazji oraz
wykastrowanych i wysterylizowanych. W przypadku padnięć lub eutanazji do wykazu
należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zdarzenie, z podaniem przyczyny,
podpisanego przez lekarza weterynarii, współpracującego ze schroniskiem.

9. Fakturę VAT lub rachunek należy wystawiać na Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-00-17-407.

10. Wynagrodzenie za wykonanie usług płatne będzie w terminie 30 dni od dnia
doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu przelewem na konto Wykonawcy.

11. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

3. Zamawiający może pobierać należną od Wykonawcy karę umowną także przez
potrącenie z wystawionego rachunku lub faktury.

§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zawiadamiając o tym
Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych
w ust. l Wykonawcy nie należy się kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, może ona

zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
§ 1 0

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

URZĄD ftMASTA l GMINY W SEROCKU

Miasto IGmlny

rsijr Monika Ordak




