U M O W A N r 167/2016
Zawarta dnia 6 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie
pomiędzy:
Gminą Nowy Duninów
Adres: ul. Osiedlowa l, 09-505 Nowy Duninów
NIP: 774-32-11-324,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowy Duninów - Mirosława Krysiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Szymkowiak,
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
Marią Szygoską, prowadzącą działalność gospodarczą pod Firmą Maria Szygoska Hotel dla Zwierząt „Zakątek"
Adres: Lipianki 29, 09-505 Nowy Duninów
NIP: 774-144-81-34,
zwaną dalej „Wykonawcą".
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przetrzymywanie 2 bezdomnych psów z terenu Gminy
Nowy Duninów w Hotelu dla Zwierząt „Zakątek".
§2

W celu realizacji przedsięwzięcia opisanego w §1 :
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a)udostępnienia działki zlokalizowanej w miejscowości Lipianki nr 29, gmina Nowy
Duninów, częściowo ogrodzonej (o powierzchni ok. 2.000 m2) wraz z boksami
(kojcami) dla psów,
b)zapewnienie psom opieki i wyżywienia do czasu znalezienia właścicieli
(dotychczasowych lub nowych),
c)aktywnego poszukiwania nowych właścicieli oraz przeprowadzenie procedury
adopcyjnej.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a)przekazania jednorazowej kwoty 2.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój hotelu,
tj. na zakup dalszych boksów oraz ogrodzenie terenu,
b)przekazywania, po otrzymaniu faktury, miesięcznej kwot 300,00 zł (brutto)
z przeznaczeniem na utrzymanie jednego psa, tj. wyżywienie, opiekę, socjalizację,
zabiegi pielęgnacyjne, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz ogłoszenia
adopcyjne,
c)przekazania jednorazowej kwoty na sterylizację/kastrację lub szczepienia ochronne.
3. Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Nr 98 1160 2202 0000 0003 0292
jednorazową kwotę opisaną w §2 pkt 2 lit. a w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.
4. Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Nr 98 1160 2202 0000 0003 0292 w/w
miesięczną kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie psa w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
5. Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Nr 98 1160 2202 0000 0003 0292 kwotę
należną za sterylizację/kastrację lub szczepienia ochronne psa w terminie 14 dni od
daty wystawienia faktury.

- 2 §3

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w staraniach o adopcję psów poprzez
udostępnianie informacji na stronie internetowej/na tablicy ogłoszeń.
§4

Na okoliczność przyjęcia psa do hotelu zostanie sporządzony
egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

protokół

w dwóch

§5

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 3 lat, tj. od dnia 06.10.2016 r. do dnia 05.10.2019
r. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowanie 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§6

Zmiana treści umowy może nastąpić pisemnie w formie aneksu do niniejszej umowy.
§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

GMINA NOWY DUNiNóW

pow. płocki, woj. mazowieckie
z s. 09-505 Nowy Dunlnów
u1. Osiedlowa 1,iel./fax(24)261-PV-.i6
NIP 774-32-11-324 REG. 61'i-"1'' ''",

SKARBN!K\GMirsY

Wykonawca:

ANEKS Nr l
do UMOWY Nr 167/2016
z dnia 06.10.2016 r.
Zawarty dnia 20 stycznia 2017 r. w Nowym Duninowie
pomiędzy:
Gminą Nowy Duninów
Adres: ul. Osiedlowa l, 09-505 Nowy Duninów
NIP: 774-32-11-324,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowy Duninów - Mirosława Krysiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Szymkowiak,
Marią Szygoską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maria Szygoska - Hotel
dla Zwierząt „Zakątek"
Adres:
Lipianki 29, 09-505 Nowy Duninów
NIP:
774-144-81-34
§1
Zmianie ulega §1 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem niniejszej umowy jest przetrzymywanie 3 bezdomnych psów z terenu Gminy
Nowy Duninów w Hotelu dla Zwierząt „Zakątek".

§2
Zmianie ulega §2 ust.2 lit. a umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
przekazania jednorazowej kwoty 3000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój hotelu, tj. na
zakup dalszych boksów oraz ogrodzenie terenu.

§3
Zmianie ulega §2 ust.3 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający, po przedłożeniu rachunku/faktury przez wykonawcę przekaże na rachunek
bankowy 98 1160 2202 0000 0003 0292 ww. jednorazową kwotę w wysokości 2000,00 zł w
terminie do dnia 15 lutego 2017 r. oraz jednorazową kwotę w wysokości 1000,00 zł w
terminie do dnia 15 maja 2017 r.

§4
Pozostałe ustalenia umowy pozostają bez zmian.
§5
Aneks został sporządzony w trzech egzemplarzach - dwa egzemplarze dla zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:
1
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