,
UMOWA NR 106/2015
zawarta w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Nowym Midcie pomiydzy:
GMINA. NOWE MIASTO, 09-120 Nowe Miasto ul. Aptecma 8 zwan'! dalej
ZAMA WIAJ A.CYM,
reprezentowanym przez:

1. Slawomira Dariusz Zalewskiego - W6jta Gminy
przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy
a

Fundacjq "Centrum Ochrony Srodowiska" Poiytku Publicznego z siedzib,! w Nasielsku
przy ul. D£!browskiego 18,05-190 Nasielsk, zwan'! dalej WYKONAWCI1, reprezentowan'!
przez:
1. KrzysztQfa Lukaszewicza - Prezesa Zarz'!du
§1
ZAMA WIAJJ\CY zleca do realizacji, a WYKONA WCA przyjrnuje nizej wymienione
zadania w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierz'!t, z terenu gminy
Nowe Miasto:
a) przyjrnowanie zagubionych, zabhjkanych i porzuconych lub innych przyczyn bezdomnych
zwierZ£!t (ps6w), kt6re w wyniku zdarzen losowych nie s£! zdolne samodzielnie egzystowac,
b) objycie bezdomnych zwierz'!t opiek£! polegaj,!c,! na zapewnieniu zwierzytom:
- pomieszczen lub boks6w chroni£!cychje przed zimnem, upa1:ami i opadami
atrnosferycznymi z dostypern do swiatla dziennego, umozliwiaj,!cym zwierzytom swobodne
poruszanie siy,
((

- karmy odpowiednie,
- sta1:ego dostypu do wody zdatnej do picia,
c) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzytorn w okresie kwarantanny
i dalszego ich pobytu w schronisku;
d) szczepienie przeciwko wsciekliznie ps6w przebywaj,!cych w schronisku;
e) leczenie przyjytych chorych zwierz'!t, rokuj,!cych wyzdrowienie;

1) poszukiwanie nowych dom6w dla przyjytych zwierzqt;
g) przekazywanie zwierz,!t do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku)
osobom zainteresowanym ich posiadaniern, zdolnym zapewnic im nalezyte
warunki bytowe;
h) kastracja i sterylizacja zwierz'!t w celu zmniejszenie ich populacji.

§2

Zadania okreslone w § 1 WYKONA WCA bydzie realizowa1 w oparciu 0 przepisy prawa:
1. Ustaw y z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierzqt (tj.Dz.U. z 2013, poz.856)

ze zm.),
2. Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczeg610wych wymagaiJ. weterynaryjnych d1a prowadzenia schronisk dla zwierz'!-t
(Dz.U. Nr 158, poz. 1657),
3. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdornnych zwierz'!-t (Dz.U. Nr 116, poz. 753),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

0

samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594

z p6Zn.zm)"
5. Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
(tjDz.U. z 2013 r., poz. 1399 z p6in.zm),
6. Ustawy z dnia 11 marc.a 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chor6b
zakainych zwierzqt (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz.1539 z poin. zm.),
7. Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 pazdziemika2008r. w
sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 193, poz. 1193),
8. Posiadany przez WYKONA Wct;: uslugi status i regulamin funkcjonowania schroniska.

§3
Realizacja zadafJ., 0 kt6rych mowa w § 1 umowy bydzie nastypowac przez 1 rok od dnia
podpisania umowy z mozliwosci q jej przedhIZenia w fonnie aneksu.
§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, ZAMA WIAJl\CY zaplaci
WYKONA WCY wynagrodzenie w wysokosci:
a) 2189,40 zl brutto zajednorazowe przyj«cie zwierzycia do schroniska i utrzymanie go,
niezaleZnie 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 WYKONAWCY przezjego w1asciciela, bez zgody
ZAMAWIAJACEGO, ZAMA WIAJf\.CY nie ponosi koszt6w utrzymania.

§5
1. Rozliczanie i wplacanie wynagrodzenia za wykonane usrugi bydzie nastypowal0 po
zakonczeniu rniesiifca, w tenninie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez WYKONA WC~
na rachunek bankowy wskazany przez WYKONA WC~.
2. W zalifczniku do faktury WYKONA WCA zobowi¥any jest dolifCZYC zestawienie ilosci
zwierzift przyjytych w danym okresie rozIiczeniowym (ze wskazaniem osoby oraz rniejsca
wylapanie zwierzycia).
§6

1. WYKONA WCA zobowi¥uje siy do prowadzenia dokumentacji ksiygowo- finansowej
z dzialalnosci okreslonej w § 1 niniejszej urnowy oraz ewidencji zwierzift przyjmowanych.
2. WYKONA WCA prowadzi ewidencjy zwierzift w postaci wykazu zawierajifcych: opis
ZWierZycla: (gatunek, wiek, plec, rnase, fotografiy), daty przyjycia do schroniska oraz imiy,
nazwisko i adres osoby przekazujifcej zwierzy do schroniska, dane dotycZCj.ce kwarantanny,
dane dotyczifce przeprowadzonych szczepien i zabieg6w weterynaryjnych, daty opuszczenia
schroniska (adopcji) oraz irniy, nazwisko i adres osoby, kt6rej przekazano zwierz y .
§7

Nadz6r nad realizacjif zadaiJ. okreslonych w § 1 sprawowac bydq z rarnienia
ZAMA WIAJ1\.CEGO osoby upowaznione. ZAMA WIAJ1\.CY zastrzega sobie prawo zifdania
wszelkicb infonnacji na tern at realizacji zacla.iJ. objytych niniejszif urnowif i rnozliwosci
wglifdu w prowadzonif odrybnie ewidencjy zwierzift.
'c(

WYKONA WCA przedloZy ZAMA WIAJ1\.CEMU po zakonczeniu ka:zdego miesiifca
potwierdzenie zgloszenia 0 przyjyciu bezdomnego zwierzycia do schroniska oraz infonnacjy
o ilosci bezdornnych zwierzift przyjt(tych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych
eutanazji, padniytych, zbieglych.

§8
Zmiany niniejszej urnowy rnogif nastypowac tylko w drodze pisernnej pod rygorem
niewaZnosci.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszif urnOWq rnajq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10
Umowy sporz~dzono w trzech jednobrzmi,!cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
ZAMA WIAJJ\CEGO, jeden egzemplarz dla WYKONA WCY.
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Aneks Nr 1 z dnia 27.08.2016 do Umowy Nr 106/2015

zawratej w dniu 26 sierpnia 2015 pomi~dzy:
Gmina Nowe Miasto, z siedzibCj ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, zwanCj w dalszej
cz~sci umowy " ZamawiajCjcym " reprezentowanCj przez:
Stawomira Dariusza Zalewskiego
- W6jta Gminy
przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy

a
FundacjCj " Centrum Ochrony Srodowiska" Pozytku Publicznego, ul. DCjbrowskiego 18, 05
190 Nasielsk
zwanego w dalszej cz~sci " WykonawcCj"
§1
Zmienia si~ § 3umowy, kt6ry otrzymuje brzmienie:
Realizacja zadan, 0 kt6rych mowa w §1umowy b~dzie
mozliwosciCj jej przedtuzenia w formie aneksu

nast~powac

do dnia 31 .12.2016 r. z

§2
Pozostate zapisy umowy pozostajCj bez zmian .
§3
Aneks sporzCjdzono w trzech jednobrzmiCjcych egzemplarzach, jed en dla Wykonawcy, dwa
dla ZamawiajCjcego.
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