
UMOWA NR GKI.272.1.17.2019.AB 


zawarta w dniu 8 marca 2019 r. w Stupsku, pomiydzy Gmin,! Stupsk z siedzib,! w Stupsku, przy 
ul. H. Sienkiewicza 10, NIP 569-17-47-045, REGON 130378456 zwan'! dalej ZAMA WIAJi\.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 zwan~ dalej 
WYKONA WCi\. , reprezentowan~ przez: 

Pana Krzysztofa Lukaszewicza - Prezesa Zarz~du Fundacji 

§1 

1. 	 ZAMA WIAJi\.CY zleca do realizacji, a WYKONAWCA przyjmuje mzeJ wymlemone 
zadania w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierz~t z terenu gminy 
Stupsk: 

a) 	 przyjmowanie zagubionych, zabl~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 zwierzytom: 
- pomieszczen lub boks6w chroni~cych je przed zimnem, upalami i opadami 
atmosferycznymi z dostypem do swiatla dziennego, umozliwiaj~cym zwierzytom 
swobodne poruszanie siy 
- karmy odpowiedniej 
- stalego dostypu do wody zdatnej do picia; 

c) 	 zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzytom w okresie kwarantann 
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 2019 r. poz. 122 ze zm.), 
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....<f........ " ......., 
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie 
wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierZlft (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), 
3. 	 RozporZlfdzenie Ministra Wewn~trznych i Administracji z dnia 26 1998r. 

w zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierz'!-t U. z 1998 r. Nr 116, 
poz. 

4. 	 Ustaw~ z dnia 8 marca 1990r. 0 U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 
5. 	 Ustaw~ z 13 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!-dku w gminach U. 

z 2018 r., 1 
6. 	 z dnia 11 marca 20014r. 0 ochronie zdrowia zwierz'!-t oraz zwalczaniu chorob 

zakafuych zwierz'!-t (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze 
7. 	 Rozporz'!-dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 paidziemika 2008r. w sprawie 

sposobu weterynaryjnego nr identyfikacyjnego z 2008 r. 193, 1193), 
8. 	 Posiadany WYKONAWC~ statut i schroniska. 

§3 

Realizacja 0 ktorych mowa w §1 umowy b~dzie nast~powae 1 rok od dnia 
podpisania umowy. 

§4 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ZAMA WIAJ1\CY zaplaci 
WYKONA WCY wynagrodzenie w wysokosci: 

a) 89,40 zl brutto za jednorazowe przyj~cie zwierz~cia schroniska i utrzymanie go, 
H",,~al\.LU"'" od okresu pobytu w 

b) brutto za 
c) 	 332,10 brutto zakastracj~ 7UT1PT':7P£'1 

2. 	 W podanych kwotach brutto jest podatek 
3. 	 zwierz~ dostarczone WYKONA WCY jego lub osoby bez 

ZAMA WIAJ1\CEGO, ZAMA WIAJ1\CY ponosi kosztow utrzymania. 

§5 

1. 	 Rozliczanie i wplacanie wynagrodzenia za wykonane uslugi nast~powalo po 
miesi,!-ca, w terminie 14 od daty faktury WYKONAWC~ 

na rachunek bankowy WYKONAWC~. 
W do faktury WYKONA WCA zobowi,!-zany jest dol,!-czye zestawienie 
zwierz'!-t przyj~tych w danym okresie rozliczeniowym wskazaniem osoby oraz miejsca 
wylapania zwierz~cia). 

§6 

1. 	 WYKONA WCA zobowi,!-zuje pnJW,iuz:enta dokumentacji ksiygowo- finansowej 
z dzialalnosci okreslonej w § 1 nlpl<''7p, umowy oraz ewidencji zwierz'!-t przyjmowanych. 

2. 	 WYKONA WCA prowadzi ewidencjy w postaci wykazu zawieraj,!-cych: opis 
ler,iI;eCla 	(gatunek, pIec, rnase, fotografi~), przyj((cia do schroniska oraz 

i adres osoby przekazujlfcej do schroniska, dotyczlfce kwarantanny, 
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dane dotycz'!ce przeprowadzonych szczepien i zabieg6w weterynaryjnych, daty opuszczenia 
schroniska (adopcji) oraz imiy, nazwisko i adres osoby, kt6rej przekazano zwierzy. 

§7 

1. 	 Nadz6r nad real izacj '! zadan okreslonych w § 1 sprawowae byd,! z ramlema 
ZAMA WIAJ1\CEGO osoby upowamione. 

2. 	 ZAMAWIAJ1\CY zastrzega sobie prawo z,!dania wsze1kich informacji na temat realizacji 
zadan objytych niniejsz,! umow'! i mozliwosci wgl,!du w prowadzon,! odrybnie ewidencjy 
zwierz,!t. 

3. 	 WYKONA WCA przedlozy ZAMAWIAJ1\CEMU po zakonczeniu kazdego 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¥ana za wypowiedzeniem dokonanym przez kaZd,! ze stron 
z zachowaniem miesiycznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi,!ca. 

§9 

Zmiany niniejszej umowy mog,! nastypowac tylko w drodze pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz,! umow'! maj,! zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§11 

Umowy sporz'!dzono w trzech jednobrzmi,!cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
ZAMA WIAJ1\CEGO, jeden egzemplarz dla WYKONA WCY. 

WYKONAWCA 


r . 
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