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UMOWA NR ROS/1/2016
Zawarta w dniu 4 rnarca 2016 r. w Stupsku, porniydzy Grnin~ Stupsk z siedzib~ w Stupsku, przy ul.
H. Sienkiewicza 10, NIP 569-17-47-045, REGON 130378456 zwan~ dalej ZAMAWIAJ1\.CYM,
reprezentowan~ przez:
1. Pana Jacka Swiderskiego - W6jta Grniny Stupsk
a

Fundacj~ "Ce?trum Ochrony Srod?wiska" z siedzib~ w bf~ielsku przy
ul. D~browskiego 18,05-190 Naslelsk, NIP51~-Ig?t.'/.? ...., REGON
zwan~ dalej WYKONA WC1\. , reprezentowan~ przez:
1. Pana Krzysztofa Lukaszewicza -

/1,

.
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§1

1. ZAMAWIAJ1\.CY zleca do realizacji, a WYKONAWCA przyjrnuje ruzeJ wymlemone
zadania w zakresie przyjrnowania i utrzyrnywania bezdomnych zwierz~t z terenu gmmy
Stupsk:
a) przyjrnowanie zagubionych, zahl¥anych i porzuconych lub z 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 zwierzytorn:
- pornieszczen lub boks6w chroni~cych je przed zimnern, upalami i opadami
atmosferycznymi z dostypern do swiatla dziennego, umozliwiaj~cyrn zwierzytom
swobodne poruszanie siy
- karmy odpowiedniej
- sta!ego dostypu do wody zdatnej do picia;
c) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnyrn zwierzytorn w okresie kwarantann
i dalszego ich pobytu w schronisku;
d) szczepienie przeciwko wsciekliinie psow przebywaj~cych w schronisku;
e) leczenie przyjytych chorych zwierz~t, rokuj~cych wyzdrowienie;
f) poszukiwanie nowych dornow dla przyjytych zwier~t;
g) przekazywanie zwierz~t do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom
zainteresowanyrn ich posiadaniern, zdolnym zapewnic irn nalezyte warunki bytowe;
h) kastracja i sterylizacja zwierz~t w celu zmniejszenie ich populacji.
2. WYKONA WCA przyjrnowac bydzie bezdomne zwierzyta z terenu grniny Stupsk, ktore byd~
dostarczane przez StraZ Grninn~ w Wisniewie.

§2
Zadania okreslone w § 1 WYKONA WCA bydzie realizowal w oparciu 0 przepisy prawa:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierz~t (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.),

,

2. RozporzJ:ldzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
czerwca 2004r. w sprawie
szczeg6lowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
(Dz. U.
z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),
3. RozporzJ:ldzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i
z
1998r.
w sprawie
i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierzJ:lt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116,
753),
4. Ustawt; z dnia 8 rnarca 1990r. 0 samorzJ:ldzie grninnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
5. Ustawt; z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzyrnaniu czystosci i porzJ:ldku w grninach (Dz. U.
z 2016r., poz.
z zm.),
6. Ustawt; z dnia 11 rnarca 20014r. 0 ochronie
zwierz'!t oraz zwalczaniu chor6b
(Dz.U. z 14 r. poz. 1539 ze zm.),
7. RozporzJ:ldzenie Ministra Rolnictwa i
Wsi z dnia 16 paidziemika 2008r. w
sposobu ustalania weterynaryjnego or identyfikacyjnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1193),
8. Posiadany
WYKONAWCI;: usrugi statut i regulamin funkcjonowania schroniska.

§3
Realizacja
0 kt6rych rnowa w § 1 umowy
podpisania umowy z rnoZliwosciJ:l jej przedluzenia w formie aneksu.

1 rok od dnia

§4
1.

a)
b)
c)
2.
3.

wykonanie przedrniotu umowy
w §1, ZAMAWIAJI\CY zapIaci
WYKONA WCY wynagrodzenie w wysokosci:
2189,40 zl brutto za jednorazowe przyjycie zwierzt;cia do schroniska i utrzyrnanie go,
niezaleznie od okresu pobytu w schronisku;
381,30 zl brutto za sterylizacjy zwierzycia;
10 brutto za kastracjy zwierzycia.
W podanych kwotach brutto wliczony jest 23% ",v..,y,...""
dostarczone do WYKONAWCY
wlasciciela lub osoby
zgody ZAMA WIAJI\CEGO, ZAMA WIAJI\CY nie ponosi
utrzymania.

§5
1.

za wykonane
bydzie nastypowalo po
14 dni od daty
faktury przez WYKONAWCI;:
na rachunek bankowy wskazany
WYKONAWCI;:.
W zalJ:lczniku do faktury WYKONA WCA zobowiflZany jest dOfJ:lCzye
ilosci
przyjytych w danyrn okresie rozliczeniowyrn
wskazaniern osoby oraz rniejsca
wylapania 7\Allpr'7P{'
§6

1. WYKONAWCA zobowiJ:lzuje
z
w §l

do prowadzenia dokumentacji .".H''YF.V
umowy oraz ewidencji zwierzJ:lt przyjrnowanych.

2. WYKONA WCA prowadzi ewidencjy zwierzJ:lt w postaci wykazu zawierajJ:lcych: opis
zwierzycia (gatunek, wiek, pIee, rnase, fotografi y), daty przyjycia do schroniska oraz irnit;,
nazwisko i adres osoby przekazujJ:lcej zwierzt( do schroniska, dane dotyczJ:lce kwarantanny,
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..

dane dotycz~ce przeprowadzonych szczepiefl i zabieg6w weterynaryjnych, daty opuszczenia
schroniska (adopcji) oraz imiy, nazwisko i adres osoby, kt6rej przekazano zwierzy.
§7

nad realizacj~ zadafl okreslonych w § 1 sprawowae byd~ z ramienia
lAMA WIAJI\CEGO osoby upowaZnione.
2. lAMA WIAJI\CY zastrzega sobie prawo ~dania wszelkich informacji na tern at realizacji
zadafl objytych niniejs24 umow~ i mozliwosci wgl~du w prowadzon~ odrybnie ewidencjy
1. Nadz6r

zwierz~t.

3. WYKONAWCA przedloZy lAMA WIAJ1\CEMU po zakoflczeniu katdego miesi~ca
potwierdzenie zgloszenia 0 przyjyciu bezdomnego zwierzycia do schroniska oraz informacjy
o ilosci bezdomnych zwierz~t przyjytych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych
eutanazji, padniytych, zbieglych.

§8
Umowa moze bye rozwi'lZana za wypowiedzeniem dokonanym przez kazd~
z zachowaniem miesiycznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi~ca.

ze

stron

§9

lmiany niniejszej umowy

mog~

nastypowac tylko w drodze pisemnej pod rygorem niewamosci .

§ 10
W sprawach nie uregulowanych

niniejsz~ umow~ maj~

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Umowy sporz~dzono w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach,
lAMA WIAJ1\CEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

lAMA WIAJ1\CY

dwa

egzemplarze

dla

WYKONAWCA

GMINA STUPSK
06-561 Stupsk

ul. H. Sienkiewicza 10
REOON IJOJ7&4S6 NlP569.1747-04S

SKA ~~ INY
mgr ~iaszubski

Fundacja "Centrum Ochror:y Sroaowls,
ul. Oqbrowskiego 18 U,'}', ,:,l.'j ~ il" l ;':
NIP 53 1 15-28·792 tel./la) /0·2316(1:; Ii~ ,
e-m ail ' ',) rv18 ri8.;1 "i'"',.
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UMOWA NR GKI.272.2.2.2017
zawarta w dniu 4 marca 2017 r. w Stupsku, pomiydzy Gmin~ Stupsk z siedzib~ w Stupsku, przy
ul. H. Sienkiewicza 10, NIP 569-17-47-045, REGON 130378456 zwan~ dalej ZAMAWIAJ1\CYM,
reprezentowan~ przez:
Pana Jacka Swiderskiego - W6jta Gminy Stupsk
przy kontrasygnacie Pana Michala Kaszubskiego - skarbnika Gminy,
a

Fundacj~ "Centrum Ochrony Srodowiska" z siedzib~ w Nasielsku przy
ul. D~browskiego 18, 05-190 Nasielsk, NIP 5311528792, REGON 015183569
WYKONA WC1\ , reprezentowan~ przez:

Pana Krzysztofa Lukaszewicza - Prezesa

Zarz~du

zwan~

dalej

Fundacji

§1
1. ZAMA WIAJ1\CY zleca do realizacji, a WYKONAWCA przyjmuje lllzeJ wymienione
zadania w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierz~t z terenu gmmy
Stupsk:
a) przyjmowanie zagubionych, zabl¥anych i porzuconych lub z iIU1ych 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~cych je przed zimnem, upalami i opadami
atmosferycznymi z dostypem do swiatla dzieIU1ego, umo:z:Iiwiaj~cym zwierzytom
swobodne poruszanie siy
- karrny odpowiedniej
- stale go dostypu do wody zdatnej do picia;
c) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzytom w okresie kwarantaIU1
i dalszego ich pobytu w schronisku;
d) szczepienie przeciwko wsciekliznie ps6w przebywaj~cych w schronisku;
e) leczenie przyjytych chorych zwierz~t, rokuj~cych wyzdrowienie;
f) poszukiwanie nowych dom6w dla przyjytych zwierz~t;
g) przekazywanie zwierz~t do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe;
h) kastracja i sterylizacja zwierz~t w celu zmniejszenie ich populacji.
2. WYKONA WCA przyjmowac bydzie bezdomne zwierzyta z terenu gminy Stupsk, kt6re byd~
dostarczane przez StraZ Gminn~ w Wisniewie.

§2

Zadania okreslone w § 1 WYKONA WCA bydzie realizowal w oparciu 0 przepisy prawa:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierz~t (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.),

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Rozporz~dzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie
szczeg610wych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierz~t (Dz. U.
z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),
Rozporz~dzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierz~t (Dz. U. z 1998 r. Nr 116,
poz.753),
Ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1515 ze zm.),
Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 250 z zm.),
Ustawy z dnia 11 marca 20014r. 0 ochronie zdrowia zwier~t oraz zwalczaniu chor6b
zakaznych zwierz~t (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.),
Rozporz~dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju W si z dnia 16 pazdziemika 2008r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1193),
Posiadany przez WYKONA WC~ uslugi statut i regulamin funkcjonowania schroniska.

§3
Realizacja zad ail., 0 kt6rych mowa w § 1 umowy bydzie nastypowae przez 1 rok od dnia
podpisania umowy z mozliwosci~ jej przedluzenia w formie aneksu.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ZAMA WIAJ1\CY zaplaci
WYKONA WCY wynagrodzenie w wysokosci:
a) 2189,40 zl brutto za jednorazowe przyjycie ZWlerZyCla do schroniska i utrzymanie go,
niezaleznie od okresu pobytu w schronisku;
b) 381,30 zl brutto za sterylizacjy zwierzycia;
c) 332,10 zl brutto zakastracjy zwierzycia.
2. W podanych kwotach brutto wliczony jest 23% podatek V AT.
3. Za zwierzy dostarczone do WYKONA WCY przez jego wlasciciela lub osoby trzecie, bez
zgody ZAMAWIAJ1\CEGO, ZAMAWIAJ1\CY nie ponosi koszt6w utrzyrnania.

§5
1. Rozliczanie i wplacanie wynagrodzenia za wykonane uslugi bydzie nastypowalo po
zakonczeniu miesi~ca, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez WYKONA WC~
na rachunek bankowy wskazany przez WYKONA WC~.
2. W zal~czniku do faktury WYKONA WCA zobowi~zany jest dol~czye zestawienie ilosci
zwierz~t przyjytych w danyrn okresie rozliczeniowym (ze wskazaniem osoby oraz miejsca
wylapania zwierzycia).
§6

1. WYKONAWCA 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, fotografi y), daty przyjycia do schroniska oraz imiy,
nazwisko i adres osoby przekazuj~cej zwierzy do schroniska, dane dotycz~ce kwarantanny,
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dane dotyclilce przeprowadzonych szczepien i zabiegow weterynaryjnych, daty opuszczenia
schroniska (adopcji) oraz imiy, nazwisko i adres osoby, ktorej przekazano zwierzy.

§7
1. Nadzor nad real izacj 'l zadail okreslonych w § 1 sprawowac byd'l z ramlema
ZAMAWIAJACEGO osoby upowaznione.
2. ZAMA WIAJACY zastrzega sobie prawo z'ldania wszelkich informacji na temat realizacji
zadan objytych niniejsz'l umow'l i mozliwosci wgl'ldu w prowadzon'l odrybnie ewidencjy
zwierzqt.
3. WYKONAWCA przedlozy ZAMA WIAJACEMU po zakonczeniu kazdego miesi'lca
potwierdzenie zgloszenia 0 przyjyciu bezdomnego zwierzycia do schroniska oraz informacjy
o ilosci bezdomnych zwierz'lt przyjytych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych
eutanazji, padniytych, zbieglych.

§8
Umowa moze bye rozwiq.zana za wypowiedzeniem dokonanym przez kazd'l ze
z zachowaniem miesiycznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi'lca.

stron

§9
Zmiany niniejszej umowy mog'l nastypowae tylko w drodze pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejsz'l umow'l maj'l zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Umowy sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach,
ZAMA WIAJACEGO, jeden egzemplarz dla WYKONA WCY.

dwa

egzemplarze

dla

WYKONAWCA
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