UMOWA NR 2512020

zawarta w dniu 24 stycznia 2020 roku w Nowym Miescie pomi~dzy:
GMINf, NOWE MlASTO ul. Aptecwa 8, 09-120 Nowe Miaslo NIP 567-17-86-697
REGON 130378284 zwan~ dalej ZAMAWlAJf,CYM , reprezenlowanym przez:
Slawomira Dariusz Zalewskiego - W6jta Gminy Nowe Miasto
przy kontrasygnacie Anny Daszczyriskiej - Skarbnika Gminy Nowe Miasto

a
Fundacj~ "Centrum Ochrony Srodowiska" z siedzib~ ul. D~browskiego 18, OS - 190 Nasielsk
zwanJj

dalej WYKONAWCf, , NIP: 5311528792

REGON: 015183569

reprezentowan~

przez:

Pana'

-

g

. F - Preus Zarz1!du

§1.
ZAMAWlAJf,CY zleca do realizacji, a WYKONAWCA przyjrnuje nii:ej wymienione

zadania w zakresie przyjrnowarua i utrzymywania bezdomnych zwierZ4t z terenu Gminy
Nowe Miasto:
1) przyjmowanie zagubionych, zabl¥anych i porzuconych lub z innych przyczyn
bezdomnych

zwie~1,

kt6re w wyniku zdarzen losowych nie

s~

zdolne sarnodzielnie

egzystowac.
2) objl'Cie bezdomnych zwie~1 opiek~ polegaj~cq na zapewnieniu zwie~torn:

a) pomieszczen

lub

boks6w chroID,!cych je przed zimnem, upalami

atmosferycznymi z dostttpem do swiada dziennego,
swobodne poruszanie

umoi.liwiaj ~ych

i opadami

zwierz((tom

si~,

b) karmy odpowiedniej;
c) stalego

dost~u

do wody zdatnej do pici.;

3) utrzymanie czystosci i porzlldku w boksachj wybiegach oraz otoczeniu schroniska w tym
prowadzenia zabieg6w sanilarnych i dezynfekuj qcych;

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezrlomnyrn

zwier~tom W

okresie kwarantanny

i dalszego ich pobytu w schronisku;

5) szczepierue przeciwko wsciekliinie ps6w pnebywaj8rCych w schronisku;
6) leczenie przyj~tych chorych zwierzqt, rokuj~cych na wyzdrowienie;
7) poszukiwanie dla przyj~tych zwie~t (po przebytej kwarantannie w schronisku) nowych

wla.sciciel zdolnych
( czipowanie) ;

zapewruc im naletyte warunki bytowe oraz elektroruczne znakowanie

,

8) prowadzenie ewidencji zwieI'Ztlt, ksi'lZki kontroli weterynaryjnej ,
a) steryJizacje/kastracje Zwiemtt w celu zmniejszenie ich populacji;
b) przestrzeganie przepis6w w zakresie nadzoru sanitamego i weterynaryjnego.

§2.

ladanio olaellone w § I WYKONA WCA
Ustaw~

1.

z dnia 21 sierpnia 1997 r,

0

~dzie

reolizowal w oparciu 0 przepisy prawo:

ochronie zwierZ'lt CDz, n z 2019" poz, 122 z p6in.

zm,);
2, Rozpo'Z'lcizenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 23 czerwca 2004 " w sprawie

szczeg610wych wymagail weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwie'Z'lt CDz. U, Nr
158, poz, 1657);
3, Rozpo'Z'ldzenie Ministra Spraw

Wewn~trznych

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 "

w sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierZ'lt (Dz. U, Nr 116, poZ. 753);
4,

Ustaw~

z dnia 8 morea 1990 r,

0

sarno'Z'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 " poz, 506 z p6in,

zm.),
5, UstaWo;

z dnia

13 wrzelnia 1996" 0 ucrzymaniu czystol ci i po'Z'ldku w gminach CDz. U.

z

2019 r. poz, 2010,);

6, Ustaw, z dnia 11 marco 2004 "

0

ochronie zdrowia zwierZ'lt

Dmz

zwalczaniu chor6b

zakainych zwie'Z'lt (Dz, U. z 2018" poz. 1967);

7. Rozporzlldzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz. U. 2016 r, poz. 2161);
8. Posiadany pnez WYKONA WC~ uslugi status i regulamin funkcjonowania schroniska.

§ 3.
ReaUzacja zadail, 0 kt6rych mowa w §1 umowy

b~zie

obowi'!Zywac od 1 lutego 2020 roku

do 31 'tyczni' 2021 roku z moZliwolci~ jej przedlui:enia w formie aneksu.
§ 4.
l. la wykonauie przedmiotu umowy okrellonego w § 1, ZAMA WIAJACY zaplaci

WYKONAWCY wynagrocizenie w wysokosci:
1) 2 189,40 zl brutto za jednorazowe

przyj~cie zwie~ia

(osobnik dorosly) do schroniska i

utrzymanie go, niezaleinie ad okresu pobytu w schronisku;
2) 1000,00 zl brutto za jednorazowe przyj, cie zwierzycia (szczeniak) do schroniska
utrzymanie go, niezaleZnie ad okresu pobytu w schronisku j

.

3) 332,10.1 brutto za sterylizacj,
4) 307,50 zl brutto kastracj, zwier",cia.
2. W podanych kwotach brutto wliczony jest 23% podatek VAT.
3. Za zwierz, dostarczone do WYKONAWCY przez jego wlasciciela, bez zgody

ZAMAWIAJ1\CEGO, ZAMAWIAJ1\CY nie ponosi koszt6w utrzyrnania.
§ 5.

1. Rozliczanie i wplacanie wynagrodzenia za wykonane usrugi bydzie nastttpowalo po
zakoftczeniu

miesi~ca,

w terminie 21dni od daty dostarczenia faktury przez WYKONAWCF;

na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCF;.
2. W

zaI~czniku

zwief1l\t

do faktury WYKONAWCA zobowi<jzany jest

przyj~tych w

dol~czye

zestawienie ilosci

danym okresie rozliczeniowym w fonnie tabeli z danyroi zwierzycia

oraz czytelnym zcij,ciem.

§ 6.
I. WYKONAWCA

•

zobowi~uje

si, do prowadzenia dokumentacji ksi,gowo- finansowej z

dzialalnosci okreSlonej w §l niniejszej umowy oraz ewidencji
2. WYKONAWCA prowadzi ewidencj,

zwierz~t

zwierz~t

przyjmowanych .

w postaci wykazu

zawieraj~cych:

OplS

zwierz<;Cia (gatunek, wiek, plee, maSe, fotografi,), dat, przyj,cia do schroniska oraz imi"

nazwisko i adres osoby przekazuj,!cej zwierzy do schroniska, dane dotycZ4ce kwarantanny,
dane dotycZllce przeprowadzonych szczepien i zabieg6w weterynaryjnych, daty opuszczenia
schroniska (adopcji) oraz imi" nazwisko i adres osoby, kt6rej przekazano zwierz,.
Zastawienia ewidencji przedstawia ZAMAWlAJACEMU co

miesi~c

z

informacj~ 0

danym

zwierzyciu, w przypadku padniycia zwierzycia wraz z zaSwiadczeniem lekarza weterynarii

0

przyczynie padni,cia.
3. ZAMAWIAJ1\CY zasmega prawo przeprowadzenia kontroli jakoSci wykonywanych uslug

w miejscu prowadzenia dzialalnosc dwa razy, w trakcie trwania umowy.
§ 7.
\. Nadz6r nad

realizacj~

zadaiJ okreSlonych w § I sprawowa':

b<;d~

z ramienia

ZAMAWIAJACEGO osoby upowaZnione.
2. ZAMAWIAJ1\CY zastrzega sobie prawo :I:ljdania wszelkich informaoji na temat realizacji
zadaiJ

obj~ch niniejsz~ umow~

zwierz~t.

i moZliwos.:

wgl~du

w

prowadzon~ odr~bnie

ewidencj,

3. WYKONAWCA przedloiy ZAMAWlAJ..,CEMU po zakOl\CzeniU kaZdego

potwierdzenie zgloszenia

0 przyj~ciu

miesi~ca

bezdomnego zwierzycia do schroniska oraz informacjy

o iloSci bezdomnych zwieW)t przyj~tych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych
eutanazji, padni<;tych, zbieglych.

§ 8,
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajitcemu kary umownft za odsUJpienie ad umowy

z przyczyn zaleinych od Wykonawcy w wysokosci 1000 zl.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj'lcemu kary umown'l za nienaletyte wykonanie urnowy
w wysokoSci 200/0 wartoSci faktury za okres, Wkt6rym Wykonawca nienaletycie wykonal

umOwy.

4. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiljZ8Ilia Wykonawcy z tytulu realizacji
umowy.

5. Wykonawca wyrai:a zgod y na potr'lcenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia

naletytego z tytulu niniejszej umowy.

§ 9.
I.

Zamawiaj~cemu

przysluguje prawo

odst~pienia

od umowy w nast~puj~cych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'lcej. te wykonanie umowy rue
leZy w interesie puhlicmynl, czego nie mezn8 byto pnewidziec w chwili zawarcia umowy;
odstljpienie

oct umowy w tym wypadku

mo~e

nastljpic w tenninie 30 dni

oct

powzi~ia

wiadomosci 0 pOwyZszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpocU}l realizacji zam6wienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego na pismie;
3) Wykonawca rue realizuje uslug weterynaryjnych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy;

4) w przypadku likwidacji, ogloszenia upadloSci

b~d:!' zaj~ia maj~tku

Wykonawcy;

5) w razie utraty uprawnien do prowadzenia dzialalnosci w zakresie opieki nad bezdomnymi

zwierzytarni.
2. Odstwienie od wnowy powinno

nast~pit w

fonnie pisemnej pod rygorem niewa.znosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierat uzasadnienie.

§ 10.
W przypadku rozwi'lZ"llia umowy przed uplywem terminu. 0 ktorym mowa w § 3
z przyezyn leZljcyeh po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzuje si~ na sw6j koszt
przetransportowa~ utrzymywane zwier~ do sehrol)jska, kt6re wskaZe Zamawiai~ey

w odlegloSci nie wi~kszej niz 100 km cd granie grniny omz pokryc wszelkie koszty zwil\Z8lle
•
z przyj~ciem i utrzymaniem zwiel'Z4t w innym schronisku.

§ 11.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy mote bye dokonana przez obit soony

w fonnie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorern niewatnosci takiej
zmiany.
2. Zmiana postanowien nie moZe dotyczy~ cen jednostkowych okre~lonych w ofereie.

§ 12.
Umow~ spo~dzono w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach. dwa egzemplarze dla

ZAMAWINJ\CEGO. jeden egzemplarz dl. WYKONAWCY.
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