
U M O W A N R 294/2014 

Zawarta w dniu 10.11.2014 r. w Grojcu, pomi^dzy Gmin^ Grojec, u l . Pilsudskiego 47, 05-600 
Grojec zwan^ dalej Z A M A W I A J ^ C Y M , reprezentowana przez: 

Tadeusza Krzyzanowskiego - z-c§ BURMISTRZA 
a 
Fundacj^ „Centrum Ochrony Srodowiska" Pozytku Publicznego z siedzib^ w Nasielsku przy 
ul. D^browskiego 18, 05-190 Nasielsk zwan^ dalej W Y K O N A W C ^ , reprezentowana przez: 

Krzysztofa Lukaszewicza - W L A S C I C I E L A 

§ 1 
1. Umowa dotyczy zakupu pozaustawowego, dokonanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poz. zm.). 
2. ZAMAWIAJj^CY zleca do realizacji, a WYKONAWCA przyjmuje nizej wymienione zadania 

dotycz^ce bezdomnych zwierz^t odlowionych z terenu gminy Grojec : 
a) Prz}'jiiiowanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierz^t w Chrcynnie 142. odlowionych psow z 

terenu gminy Grojec od podmiotu posiadajjjcego z Gminq Grojec umow^ na odlawianie psow. 
b) Obj^cie przyjmowanych psow opiek^, polegaj^c^ na zapewnieniu zwierz^tom: 

- pomieszczen lub boksow chroni^cych je przed zimnem, upalami i opadami atmosferycznymi z 
dost^pem do swiatla dziennego, umozliwiaj^cym zwierz^tom swobodne poruszanie si? 

- karmy odpowiedniej dla psow, 
- stalego dost^pu do wody zdatnej do picia; 

c) Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierz^tom w okresie kwarantanny i dalszego 
ich pobytu w schronisku; 

d) Szczepienie przeciwko wsciekiiznie psow przebywajqcych w schronisku; 
e) Leczenie przyj?tych chorych zwierz^t, rokuj^cych wyzdrowienie; ^ • 
f) Poszukiwanie nowych domow dla przyj?tych zwierz^t; 
g) Przekazywanie zwierzqt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom 

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe; 
h) Kastracji i sterylizacji zwierz^t w celu zmniejszenie ich populacji. 

§ 2 
Zadania okreslone w §1 umowy WYKONAWCA b^dzie realizowal w oparciu o przepisy prawa: 
1. Ustaw? z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t (Dz. U. z 2013 r, poz. 856), 
2. Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegolowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierz^t 
(Dz.U.Nr 158, poz. 1657), 

3. Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. 
w sprawie zasad i warunkow wylapjovania bezdomnych zwierz^t (Dz. U. Nr 116, poz. 753), 

4. Ustaw? z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594 z poz. zm.), 
5. Ustaw? z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U . z 2013 r., 

poz. 1399), 
6. Ustaw? z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorob zakaznych 

zwierzE t̂ (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z poz. zm.), 
7. Rozporzjjdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 pazdziemika 2008 r. w sprawie sposobu 

ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1193), 
8. Posiadany przez WYKONAWC^ uslugi status i regulamin funkcjonowania schroniska. 

§3 
Realizacja zadan, o ktorych mowa w §1 umowy b^dzie nast?powac przez 1 rok od dnia 01.01.2015 do 
dnia 31.12.2015. 
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§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ZAMAWIAJ^CY zapiaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie wedhig ponizszych stawek: 
a) 2189,40 zl brutto za jednorazowe przyj^cie zwierz^cia do schroniska i utrzymanie go, niezaleznie 

od okresu pobytu w schronisku; 
b) 381,30 zl brutto za sterylizacj? zwierz^cia; 
c) 332,10 zl brutto za kastracj? zwierz^cia. 

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

§ 5 
1. Wartosc zamowienia wynosi maksymalnie 20.820 zl + 23%VAT = 25.608,60 zl brutto. 
2. Rozliczanie i wplacanie wynagrodzenia za wykonane uslugi b^dzie nast^powalo po zakohczeniu 

miesi^ca, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez WYKONAWC]^ na rachunek 
bankowy wskazany przez WYKONAWC^. 

3. W zal^czniku do faktury WYKONAWCA zobowi^zany jest dolqczyc zestawienie ilosci zwierz^t 
przyj^tych w danym okresie rozliczeniowym (protokol przekazania psa do schroniska). 

§ 6 
1. WYKONAWCA zobowi^uje si? do prowadzenia dokumentacji ksi?gowo - fmansowej 

z dzialalnosci okreslonej w § 1 niniejszej umowy oraz ewidencji zwierz^t przyjmowanych. 
2. WYKONAWCA prowadzi ewidencj? zwierz^t w postaci wykazu zawierajqcego: opis zwierz?cia 

(gatunek, wiek, plec, masc, fotografia), dat? przyj^cia go do schroniska, nazw? i adres firmy 
przekazuj^cej zwierz? odlowione na terenie gminy Grojec, dane dotycz^ce kwarantanny, dane 
dotyczqce przeprowadzonych szczepien i zabiegow weterynaryjnych, dat? opuszczenia schroniska 
(adopcja) oraz imi?, nazwisko i adres osoby, ktorej przekazano zwierz? w wyniku adopcji. 

§7 
1. Nadzor nad realizacja zadan okreslonych w §1 umowy sprawowac b^d^ z ramienia 

ZAMAWlAJi\CEGO osoby upowaznione. 
2. ZAMAWlAJi^CY zastrzega sobie prawo zadania wszelkich informacji na temat realizacji zadan 

obj?tych niniejsz^ umow^ i mozliwosci wgl^du w prowadzon^ odr?bnie ewidencj? zwierz^t. 
3. WYKONAWCA przedlozy ZAMAWlAJi^CEMU po zakohczeniu kazdego miesi^ca potwierdzenie 

zgloszenia o przyj?ciu bezdomnego zwierz?cia do schroniska oraz informacj? o ilosci bezdomnych 
zwierz^t przyj?tych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych eutanazji, padni^tych, 
zbieglych. 

§ 8 
1. Zmiany niniejszej umowy mog^ nast?powac tylko w drodze pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq maj^ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

ZAMAWIAJACEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

ZAMAWIAJ4CY 

mK cumv 

Jozefa Piisuai 

W Y K O N A W C A 

./lASTtFLCA BURMISTRZA 

fadeusz Krmzancrwski 

pje2.es 

47 Jaros^avTWohs 
ADWC KAT 

Krzy szfo, 


