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UMOWANR 106/2015 

zawarta w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Nowyrn MieScie porni«dzy: 

GMINf\ NOWE MIASTO, 09-120 Nowe Miasto ul. Apteczna 8 zwan~ dalej 
ZAMA WIAJf\CYM, 

reprezentowanym przez: 

1. Slawornira Dariusz Zalewskiego - W6jta Grniny 

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Grniny 

a 

Fundacj~ "Centrum Ochrony Srodowiska" PoZytku Publicznego z siedzib~ w Nasielsku 
przy ul. D~browskiego 18,05-190 Nasielsk, zwan~ dalej WYKONA WCf\ , reprezentowan~ 
przez: 

1. KrzysztQfa Lukaszewicza - Prezesa Zarz~du 

§ 1 

ZAMA WIAJf\CY zleca do realizacji, a WYKONA WCA przyjrnuje nizej wymienione 
zadania w zakresie przyjrnowania i utrzyrnywania bezdornnych zwierzqt, z terenu gminy 

Nowe Miasto: 


a) przyjrnowanie zagubionych, zabl~anych i porzuconych lub illl1ych przyczyn bezdornnych 


zwierzqt (ps6w), kt6re w wyniku zdarzenlosowych nie s~ zdolne samodzielnie egzystowac, 


b) obj«cie bezdornnych zwierz~t opiek~ polegaj~c~ na zapewnieniu zwierz«torn: 


- pomieszczen lub boks6w chroni~cych je przed zirnnern, upalami i opadami 

atmosferycznymi z dost«pern do swiatla dzielll1ego, urnozliwiaj~cyrn zwierz«torn swobodne 

poruszanie siy, 


- karmy odpowiednie, 


- stalego dost«pu do wody zdatnej do picia, 


c) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdornnym zwierz«torn w okresie kwarantalll1Y 


i dalszego ich pobytu w schronisku; 


d) szczepienie przeciwko wsciekliinie ps6w przebywaj~cych w schronisku; 


e) leczenie przyj«tych chorych zwierzqt, rokuj~cych wyzdrowienie; 


1) poszukiwanie nowych dorn6w dla przyj«tych zwierz~t; 


g) przekazywanie zwierz~t do adopcji (po przebytej kwarantalll1ie w schronisku) 


osoborn zainteresowanyrn ich posiadaniern, zdolnyrn zapewni6 irn nalezyte 


warunki bytowe; 


h) kastracja i sterylizacja zwierz~t w celu zrnniejszenie ich populacji. 




§2 

Zadania okreslone w § 1 WYKONA WCA bydzie realizowal w oparciu 0 przepisy prawa: 

l. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierzqt (tj .Dz.U. z 2013, poz.856 ) 

ze zm.), 

2. Rozporzqdzenie Ministra Ro1nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegolowych wymagaii weterynaryjnych d1a prowadzenia schronisk dla zwierzqt 

(Dz.U. Nr 158, poz. 1657), 

3. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. 

w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierzqt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), 

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 

zpoin.zm), 

5. Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach 

(~.Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z poin.zm), 

6. Ustawy z dnia 11 marc a 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorob 

zakainych zwierzqt (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz.l539 z poin. zm.), 

7. Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 paidziernika 2008r. w 
sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 193, poz. 1193), 

8. Posiadany przez WYKONA wet;: uslugi status i regu1amin funkcjonowania schroniska. 

§3 

Realizacja zadaii, 0 ktorych mowa w §1 umowy bydzie nastypowac przez 1 rok od dnia 

podpisania umowy z mozliwosciq jej przedluZenia w fonnie aneksu. 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, ZAMAWIAJt\CY zaplaci 


WYKONA WCY wynagrodzenie w wysokosci: 


a) 2189,40 zl brutto za jednorazowe przyjycie zwierzycia do schroniska i utrzymanie go, 


nieza1eznie od okresu pobytu w schronisku; 


b) 381,30 zl brutto za sterylizacjy zwierzycia; 


c) 332,10 zl brutto za kastracjy zwierzycia. 


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


3. Za zwierzy dostarczone do WYKONA WCY przezjego wlasciciela, bez zgody 


ZAMA WIAJt\CEGO, ZAMA WIAJt\CY nie ponosi kosztow utrzymania. 


http:zpoin.zm


§5 

1. Rozliczanie i wplacanie wynagrodzenia za wykonane uslugi bydzie nastypowalo po 

zakonczeniu miesi~ca, w tenninie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez WYKONAWC~ 

na rachunek bankowy wskazany przez WYKONA WCF;. 

2. W zal~czniku do faktury WYKONA WCA zobowi~any jest dol~czyc zestawienie ilosci 

zwierz~t przyjytych w danym okresie rozliczeniowym (ze wskazaniem osoby oraz miejsca 

wylapanie zwierzycia). 

§6 

1. WYKONA WCA zobowi~zuje siy do prowadzenia dokumentacji ksiygowo- finansowej 

z dzialalnosci okreslonej w § 1 niniejszej umowy oraz ewidencji zwierz~t przyjmowanych. 

2. WYKONA WCA prowadzi ewidencjy zwierz~t w postaci wykazu zawieraj~cych: opis 

zwierzycia(gatunek, wiek, plee, rnase, fotografiy), daty przyjycia do schroniska oraz imiy, 

nazwisko i adres osoby przekazuj~cej zwierzy do schroniska, dane dotycz~ce kwarantanny, 

dane dotycz~ce przeprowadzonych szczepien i zabieg6w weterynaryjnych, daty opuszczenia 

schroniska (adopcji) oraz imiy, nazwisko i adres osoby, kt6rej przekazano zwierzy. 

§7 

Nadz6r nad realizacj~ zadan okreslonych w § 1 sprawowae byd~ z ramienia 

ZAMA WIAJi\CEGO osoby upowaZnione. ZAMA WIAJi\CY zastrzega sobie prawo z~dania 

wszelkich infonnacji na temat realizacji zadafJ. objytych niniejsz~ umow~ i mozliwosci 

wgl~du w prowadzon~ odrybnie ewidencjy zwierz~t. 

'(( 	 WYKONAWCA przedlozy ZAMA WIAJi\CEMU po zakonczeniu kaZdego miesi~ca 

potwierdzenie zgloszenia 0 przyjyciu bezdornnego zwierzycia do schroniska oraz infonnacjy 

o ilosci bezdomnych zwierz~t przyjytych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych 

eutanazji, padniytych, zbieglych. 

§8 

Zmiany niniejszej umowy mog~ nastypowae tylko w drodze pisernnej pod rygorem 
niewamosci. 

§9 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz~ umow~ maj~ zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 



§ 10 

Umowy sporz~dzono w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

ZAMA WIAJI\.CEGO, jeden egzemplarz dla WYKONA WCY. 

ZAMA WIAJI\.CY 

GMINA NOWE MIASTO 
pow. pkJnski 


woj. mazowieckie 

·1· 

WYKONAWCA 

Fundacja "Centrum Ochrony Srodowiska" 

Poiytku Publir.znego 


ul. DqbrOwskiego 18. 05-190 Nasielsk 

t~IP 531-15-28-792 leUfax:0-261 693 04 45 


e-mail: flJndacja4@op.pJ 


mailto:flJndacja4@op.pJ
http:WIAJI\.CY

