
UMOWA NR 16/2020

w dniu 13.01.2020r. w Gzach, pomiędzy:
Gminą Gzy z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, NIP 568-15-45-506, REGON 130378114 
reprezentowaną przez:
Pana Cezary'Andrzej Wojciechowski -  Wójta Gminy Gzy
przy kontrasygnacie Ewa Krystyna Karpowicz -  Skarbnika Gminy Gzy
zwaną dalej Zamaw iającym, a

Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą w Nasielsku, ul. Dąbrowskiego 18, 
05-190 Nasielsk, Regon 015183569, NIP 5311528792, KRS 0000118029, reprezentowaną 
przez:
Krzysztofa Łukaszewicza -  Prezesa Zarządu Fundacji 
zwaną dalej Wykonaw cą.

zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019r, poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca do realizacji a WYKONAWCA przyjmuje niżej wymienione 

zadania w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy 
Gzy:
a) przyjmowanie bezdomnych zwierząt po zgłoszeniu przez Zamawiającego;
b) przyjmowanie z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych po zgłoszeniu 

przez Zamawiającego;
c) objęcie bezdomnych zwierząt opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom:

- pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznym z dostępem światła dziennego, umożliwiających zwierzętom 
swobodne poruszanie się,
- odpowiedniej karmy,
- stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

d) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w okresie kwarantanny 
i dalszego ich pobytu w schronisku;

e) szczepienie przeciwko wściekliźnie psów przebywających w schronisku;
f) leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących wyzdrowienie;
g) poszukiwanie nowych domów dla przyjętych zwierząt;
h) przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom 

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte wrarunki bytowa;
i) prowadzenie oznakowania, umożliwiającego identyfikację bezdomnego zwierzęcia 

przyjętego z terenu Gminy Gzy.
j) obowiązkowa kastracja bądź sterylizację przyjętych zwierząt bezdomnych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością i zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w  tym zakresie.

§ 2



Zadania określone w § 1 WYKONAWCA będzie realizował w oparciu o przepisy prawa:
1) Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122),
2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. 
U. Nr 158, poz. 1657),

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w 
sprawie zasad i warunków' wyłapywania bezdomnych zwierząt 
(Dz. U. Nr 116, poz. 753),

4) Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zm.),
5) Ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),
6) Ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967),
7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie 

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2016, poz. 2161),
8) Posiadany przez WYKONAWCĘ usługi statut i regulamin funkcjonowania schroniska oraz 

zezwolenie na prowadzenie schroniska.

§
1. Za wykonywanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ZAMAWIAJĄCY zapłaci 

WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości:
a) 2189,40 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć zł 40/100), w tym 

23% VAT -  za jednorazowe przyjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymywanie go, 
niezależnie od okresu pobytu w schronisku,

b) 350,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym 23% VAT -  za 
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji z wyjątkiem zwierząt w wieku 
powyżej 10 lat, chorych łub które z innych przyczyn takim zabiegom nie mogą być 
poddane.

2. Za zwierzę dostarczone do WYKONAWCY przez osobę trzecie, bez zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY nie ponosi kosztów utrzymania.

§4
1. Rozliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za wykonane usługi będzie następowało po 

zakończeniu miesiąca, w terminie 30 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury przez 
WYKONAWCĘ do Urzędu Gminy w Gzach, na rachunek bankowy wskazany przez 
WYKONAWCĘ w fakturze.
Dane do faktury : Nabywca GMINA GZY, GZY 9, 06-126 GZY, NIP 568 -15-45-506 

Odbiorca URZĄD GMINY GZY, GZY 9, 06-126 GZY
2. W załączeniu do rachunku/faktury WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć zestawienie 

ilości zwierząt przyjętych w danym okresie rozliczeniowym.
3. Wartość brutto wykonanych usług w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 

5200,OOzł (słownie : pięć tysięcy dwieście złotych zero groszy). Umowa ulegnie 
automatycznemu rozwiązaniu w przypadku osiągnięcia w/w kwoty albo okresu na jaki 
została ona zawarta

§ 5

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej 
z działalności określonej w § 1 niniejszej umow>' oraz ewidencji i oznakow'ania zwierząt



Umowa Nr 17/2020
zawarta w Gzach w dniu 13.01.2020r. pomiędzy: Gminą Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy, 
NIP 568-15-45-506, REGON: 130378114 zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
reprezentowanym przez:
Pana Cezary'Andrzej Wojciechowski -  Wójta Gminy Gzy
przy kontrasygnacie Ewa Krysty na Karpow icz -  Skarbnika Gminy Gzy

Waldemarem Wysockim prowadzącym firmę Gabinet Weterynaryjny -  punkt weterynaryjny 
Waldemar W ysocki, ul. Rybitew 16,06-100 Pułtusk, NIP: 568-101 -38-96 REGON: 130075431 
zwanym w dalszej treści Wykonawcą, na podstawie 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa 
następującej treści:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do ZAPEWNIENIA CAŁODOBOWEJ OPIEKI 
WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM  
ZWIERZĄT BEZDOMNYCH NA TERENIE GMINY GZY zwane dalej przedmiotem 
umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje:

a ) Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt! 
bezdomnych na terenie gminy Gzy, w tym: dojazd do zwierzęcia, diagnostyka i leczenie, 
hospitalizacja, eutanazja oraz inne niezbędne działania uzależnione od stanu zwierzęcia, 

b ) Czas reakcji od chwili zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu - 
ustala się do 2 godzin.

3. Potrzebę opieki weterynaryjnej zgłasza Wykonawcy upoważniony pracownik
Zamawiającego drogą telefoniczną lub osobiście.

4. Po zakończonym leczeniu zwierzę zostanie odebrane przez Zamawiającego.
5. Umowa obejmuje też eutanazję ślepego miotu.

§2
Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania do dnia 31.12.2020 r.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w7 § 1 , Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w w ysokości:
b) 1 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy ) w7 tym VAT -  za ogólne

badanie^stanu-zwierzęcia z wydaniem zaświadczenia;
c) -7tł,0O zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych zero groszy) w tym VAT -  za

stacjonarne leczenie zwierzęcia w lecznicy -  koszt jednej doby;
d) 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych zero groszy) w tym VAT -  za eutanazję 

WTaz z utylizacją zwierzęcia -  za 1 szt. niezależnie od wagi;
e) 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych zero groszy) w tym VAT -  za eutanazję ślepego 

miotu (niezależnie od ilości szczeniąt);
f) 1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty zero groszy) w tym VAT -  za 1 km wyjazdu do 

wypadku (w obydwie strony) -  całodobowo bez kosztów wykonywania zabiegów;
g) 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy) w tym VAT -  za wykonanie 

podstawowych zabiegów -  szczepień przeciwko wściekliźnie lub chorób zakaźnych.

§ 4



1. Strony zgodnie ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonywanie usług 
objętych niniejszą umową.

1) Ustala się miesięczny system rozliczania usług.
2) Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Dane do faktury : Nabywca GMINA GZY, GZY 9, 06-126 GZY, NIP 568 -15-45-506 

Odbiorca URZĄD GMINY GZY, GZY 9, 06-126 GZY
3) Do wystawionej faktury Zleceniobiorca każdorazowo będzie dołączać zestawienie zbiorcze 

wykonanych usług.
4) Wartość brutto wykonanych usług w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 

2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).Umowa ulegnie rozwiązaniu albo z 
chwilą osiągnięcia w/w kwoty albo z końcem okresu, na który została zawarta.

§5
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
prawa ujętych zwłaszcza w:

1) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122 z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą o ochronie zwierząt,

2) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967) zwanej dalej ustawą o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

3) właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw.

§6
Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim pisemnym dwumiesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i innych przepisów właściwych dla przedmiotu zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.
4. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. Wykonawcy .

Cezary Andrzej Wojciechowski 
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przyjmowanych z terenu Gminy Gzy.

2. WYKONAWCA prowadzi ewidencję zwierząt w postaci wykazów zawierających: opis 
zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie), datę przyjęcia do schroniska oraz 
imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska, dane dotyczące 
kwarantanny, dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, 
datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę, 
datę śmierci z podaniem przyczyny.

3. WYKONAWCA prowadzi oznakowanie (obowiązkowo fotografię oraz do wyboru obróżki 
z trwałymi numerami, tatuaże lub mikroprocesor}'), umożliwiające identyfikację zwierząt 
przyjętych z terenu Gminy Gzy.

§6
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji

zadań objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną, odrębnie dla Urzędu 
Gminy Gzy ewidencję zwierząt. ",

2. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU po zakończeniu każdego miesiąca, 
potwierdzenie zgłoszenia o przyjęciu bezdomnego zwierzęcia do schroniska oraz informację 
o ilości bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska, przekazanych do adopcji, 
poddanych eutanazji, padniętych, zbiegłych.

§ 7

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku nie przestrzeganiu przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w 
szczególności braku prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji i 
ewidencji przetrzymywanych zwierząt lub nie zapewnieniu zwierzętom warunków 
bytowych i sanitarnych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 
Wniosek powinien zawierać opis zamiany i jej uzasadnienie, wysokość kosztów zmiany 
wynagrodzenia umownego oraz wąiływ zmiany na termin zakończenia umowy'.

§9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy'
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 poz .1145 ze zm ) oraz ustawy'
o ochronie zwierząt oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.



2. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą 
starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia 
poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.

§10

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy.
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