
Umowa Nr 1112021 

zawarta w dniu 12 stycznia 2021 r. w pomiydzy: 

Grnin'l Nowe Miasto z siedzib'l w Nowym Midcie, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto 


NIP 5671786697, REGON 130378284 zwanq w dalszej cZ~Sci umowy "Zamawiajqcym" 

reprezentowan'l przez: 


Slawomira Dariusza Zalewskiego - W6jta Gminy Nowe MiaslQ 

przy kontrasygnacie Anny Daszczynskiej - Skarbnika Gminy Nowe Mias(o 


a 

Specjalistyczn(J Leczniq Matych Zwierzqt, Sklep Zoologiczno- W~dkarski lek. wet. Stanislaw 


Szymczyk z siedzibq w Plonsku, ul. Mlodziezowa 28 c, 09- 100 PIOIisk, NIP 5671159807, 

REGON 130015653, zwan<t w dalszej czysci umalN)' "Wykonawc<l" reprezentowM'! przez: 

Lekarza weterynarii Stanislawa Szymczyka. 


Zamowienia dokonano ponizej progu stosowania ustawy z dnia 11 WI'Zdnia 2019 r. 
Prawo Zam6wien Publicznych (t j. Oz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pozn. zm.) zgodnie z art. 2 
usL 1 pkt I - wartosc zamowienia nie przekracza 130 000 zt 

§ t . I . Wykonawca zobowiC)Zuje sic;: do odlawiania bezdomnych zwierZ4l domowych z. terenu 

Gminy Nowe Miasto i dostarczenia ich do Fundaeji "Centrum Ochrony Srodowiska" 

z siedzib& przy ul. n,!browskiego 18 , 05-190 Nasielsk, prowadZ<lcej Schronisko dla 

bezdomnych zwierz'!t w Chrcynnie 142, 05-190 Nasie lsk oraz podejmowania czynnasei 

zwi'lZanych z adopcj<}. 
2. Odlawianie bezdomnych zwierz'!t odbywac siy bydzie na zg!oszenie interwencyjne 


Zamawiaj,!cego. 


3. Termin wykonania uslugi odlowienia ustala sic;: na 24 godzin, od chwili telefonicznego 


zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiaj~cego. 


4. Wykonawca zobowi1plje siy do zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej 


\V przypadku zdarzeo drogowych z udz ialem zwiel7..<}t, zgodnie z obowi,!zuj,!cym cennikiem 


uslug. 


5. Zapewnienie opieki weterynaryjnej przez okres kwarantanny dla psowlkOIOW od~owionych 


i przeznaczonych do adopcji. 


§ 2. Zakres swiadczonych usrug obejmuje: 


1) 	 odlawianie w spos6b humaoitarny bezdomnyeh i pozbawionych opieki psow 

z tercnu Omioy Nowe Miasto Oraz ieh transport do schroniska, a w przypadkach 

koniecznych do zakladu weterynaryjnego; 

2) 	 odlawianie i transport bezdomnych zwierz'l-t UrL1dzeniami i srodkami, ktore nie 

powoduj'l: zagrozenia dla zyc ia i zdrowia zwierzllt, nie zadajfj cierpienia, a takzc nie 

stwarzajll zagrozenia dla bezpieczenstwa i porz'l-dku publicznego; 

3) szczepienia ochronne; 


4) prLygotowanie zwierz~cja do adopcji i spisywanie umow Z osobami adoptuj,!cymi; 


5) prowadzenie ewidencj i znakowania zwierZ<Jt (znakowanie odlowionych psow/kotow 


nieposiadaj'lcych czipa, rejeslracja w bazie danych) ; 
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6) 	 prowadzenie dokumentacji odlowionego zwie rz~cia (data, miejsce odlowienia oraz 

dokumentacja zdjcrciowa z podaniem podstawowych danych: wiek., plec - zdj~cie 

zrobione po odlowieniu zwierzcrcia) i przekazywania jej na bie?lj.co (~'Taz z faktur'l) 
Zamawiaj'lcemu; 

7) sterylizacje lub kastracje (ps6wf kot6w); 
8) opiekr; weterynaryjn'l uwzgh;dniaj<lCCl leczenie dorazne bezdomnych zwierZtlt 

domowych i gospodarskich; 

9) opiekcr weterynaryjnCl w przypadku zdarzen drogowych z udzia1em bezdomnych 
zwier~t ; 

10) uspienie slepego miolU wraz z urylizacj<l; 


II ) eutanazje wraz utyLizacj<l zwlok zwierzrrcia; 

12) zapewnienie opieki weterynaryjnej przez okres kwarantanny dla psow i kot6w 


odlowionych przeznaezonych do adopeji, obejrnujClcej w szezegolnosci wykonanie 
szczepien ochronnyeh, odrobaezenia. 

§ 3. Przy wykonywaniu obowi'lZk6w, 0 kt6ryeh mowa w § 2 umowy, Wykonawca 
zobowi<lZany jest do przestrzegania nastcrpujilcych przepisQw: 

I. 	 USlawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 0 oeMonie zwiel"ZCJt (Oz. U. z 2020 r. poz. 638) ; 
2. 	 Ustawy z dnia 13 wrzesn ia I996r. 0 utrzymaniu czystosci i porZ4dku w gminach (Oz. 

U. z 2020 r. poz. 1439 z pOin. zm.); 
3. 	 Ustawy z dnia 11 marea 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz<lt oraz zwalczaniu ehorcb 

zakainych zwierZl!t (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421); 
4. 	 RozporU}-d zenia Ministra Spraw We\..\/t\~trznyeh i Administracji z dnia 26 sierpn ia 

1998 r. w sprawie zasad warunk6w wylapywania bezdomnych zwieTZi)t (Oz. U. 1998 

r. Nr 116 poz. 753); 
5. 	 RozpoWldzenia Rady (WE) or 112005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony 

zwierZ<lt podczas transportu i zwiqzanych z tym dzialan oraz zmieniaj~cym dyrektywy 
64f4 32fEWG i 9311 19fWE oraz rozporz~dzenie (WE) or 1255f97 (Dz. Urz. UE L 311 
z 05.01.2005). 

§ 4.Umowa obowi<}Zuje na czas okreSlony od dnia Ollutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 
§ 5.1. Ceny wykonanych uslug 0 ktorych mowa w § 2 strony ustalajq w spos6b nastC(puj'ley: 

1) 	 odlowienie bezdomnego zwierz~eia - osobnik dorosly, !<)czn ie z kosztami transportu 
do sehroniska lub miejsca adopcji : 
600,00 zl neLlo + 48,00 zl V AT ~ 648,00 zlfszt. bruLlO 

(siownie: szescsel czterdzieSci osiem zlotych); 
2) 	 odlowienie bezdomnego zwierzyeia szczeniaka, l'leznie z kosztami transportu do 

schroniska lub miejsca adopcji: 
300,00 zl neLlo + 24,00 zl VAT ~ 324,00 zlfszt. brutto 

(siownie: trzysla dwadzieSeia eztery zlote); 
3) odtowienie zwierz~cia groi.nego przy pOmocy strzelby do 

z kosztami transportu do schroni ska lub miej sca adopcji : 
600,00 zl netto+ 48,00 zl VAT ~ 648,00 z/lszl. bruLlO 
(slownie: szescsel czterdziesci osiem zlotych); 

4) steryiizacja zwierzycia (suka) do Skg: 
350,00 zl neLlo+ 28,00 zl VAT ~ 378,00 zlfszt. bruno 

usyp.ama, 1~cznie 
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• 

(slownie: Irzysta siedemdziesi'lt asiern zlotych); 

5) 	 slery li zacja zwierz<;c ia (suka) do 10 kg: 


400,00 zI netto + 32.00 zl VAT ~ 432,00 zllszl. bruno 


(slownie: czterysta Irzydzicici dwa z lote) ; 


6) 	 siery lizacja zwierz~c i a (suka) do 15kg i powyzej : 


450,00 zl netto + 36.00 zl V A T ~ 486,00 zl/szl. brutto 


(s lownie: czterysta osiemdziesi"t sZeSe z l otych)~ 


7) 	 sterylizacja kOlki: 


250,00 zl netto + 20,00 zl V AT ~ 270,00 zllsz!. brutlo 


(s lownie : dwiescie siedemdziesi"t zlotych); 

8) 	 kastracja zwierzycia (kat): 

150.00 zl nerto + 12,00 zl V AT ~ 162,00 zllsz!. bTutto 

(slownie: sIc sZeScdziesi'lt dwa z1ote); 

9) 	 kastracja zwierzycia (psa): 


200,00 zl netto + 16,00 zl V AT ~ 216,00 zllszl. brulto 


(slovmie: dwieScie szesoascie zlotych); 


10) uspienie slepego miotu wraz z utylizacj" (miot): 

150,00 zl nerto + 12,00zl V AT = 162,00 zl brutto 


(s lownie: slo szescdziesi'll dwa zlole) ; 


II ) eutanazja wraz utyli zacja zwlok zwjerz~cia: 


250,00 zl nerto + 20.00 zl VAT = 270,00 zllszl. brutto 


(s!o\.VI1ie: dwiescie siedemdziesi"t zlotych); 

12) elektroniczne znakowanie (czipowanie): 


50,00 zl netto + 4.00 zl VAT = 54,00 zl/sz!. brutto 


(slownie: pit(cdziesi'lt cztery zlole); 


13)zapewnienie opieki weterynaryjnej przez okres 15 dniowej kwarantanny dla ps6w/ 

kotow odlowionych i przeznaczonych do actopcji: 

600,00 zl netto+ 48,00 zl VAT = 648,00 zl/sz!. brulto 

(slownie: sZeScset czterdziesci os iem zlotych). 

2. Za opiekf( lekarsko-weterynaryjnil (uwzgl~dniaj<tC<} leczenie dorai.ne bezdomnych zwierZ<}t 

domowych i gospodarskich) oraz opieky welerynaryjn'l w przypadku zdarzen drogowych 

z udzialem bezdomnych zwierzql, wynagrodzenie zgodnie cennikiem obowi4Zuj,!cym 

u Wykonawcy na dzien podpisania niniejszej wnowy - treSc cermika uslug stanowi zat<l:cznik 

nr I do niniejszej umowy, !reSc cefUlika iek6w. szczepionek i materi al6w slanowi zat<}cznik ru 

2 do niniejszej umoW)'. 

3. Ceny wykonywanych uslug ok.reslone w Ust. 1 i ust. 2 bt(d(J cenami stalymi i nie byd<J 
ulegaly zmianie przez caly okres trwania umoW)', zas !reSc cennika lek6w, szczepionek 
i material6w - za1'lcznik or 2 do niniejszej umoW)' uzalezniona ~dzie od cen obowi'lzujqcych 
w danym dniu na rynku. 
4. Rozliczenie za swiadczone ustugi bydzie oastypowac wg faktycznie wykonanych uslug po 
ceoach jednostkowych. Zamawiaj<}cy wyplaci naletnosc za wykonanie uslug wymienionych 
w § 2 W lerminie 14 dni od chwili przedlozenia faktury przez Wykonawcy. Faktura powinna 
zawierac uslugi wymienione w § 5 ust.1 i ust. 2 umoW)'. W przypadku odlowienia 
i doslarczenia psa do schroniska Wykonawca dodatkowo dol~czy dow6d dostawy do 
schroniska . 
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§ 6. 1. Z tyt utu nie wykonania lub nienaJezytego wykonania urno"v)' Wykonawca zapJaci 

kary umowne w nastlYpujQcych wysokoSciach i przypadkach: 

I) 10 % wynagrodzenia umownego - bru lto okresionego w § 5 uS\. 4 urno\vy, gdy 

odst'lpi ad umowy z przyczyn lez4cych po jego stronie, 

2) 10 % wynagrodzenia umownego - brutto okreSionego w § 5 us!. 4 umowy gdy 

Zamawiaj'lcy odst4pi ad umowy, z powodu okoiicznosci za ktore odpowiada 

Wykonawca. 

2. Za ustugi nie potwierd zone zgodnie z zapisem § 2 Zamawiaj'tcy nie wyplaci 

oaleznoSci. 

§ 7. Ewentualne spory powstale w wyniku real izacji umo\V)' rozwiCJ:Zywane bltd'l przez S'ld 

wtasciwy rzeczowo wg siedziby Zamawiaj'lcego. 

§ 8. W sprawach niewegulowanych niniejszq umow4 maj 'l zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywil nego. 

§ 9. UmowfT sporz<}dzono w trzech jednobrzmiQcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla ZamawiajQcego. 

Spe{jalist),czna Lecznica Ma~'ch Zwie r
J SKLE P ZOOLOGICZNO-W~DKARS 

lek. Ulft . Sta nislaw Szymczyk 
Og·,oo PIons).:, ul. Mlodziet wa ~ 

NIP: 5671159807. REGON: 1 0015 

- ~iJiw~;"--- : ); C
ZAMAWIAJACY 

\ ,~t1NA N()\\ l MIASTO 

pO\\ . ph:m~lo.i 


"oj. mdLO\~it:clo.i~
-,--.- ...~.,.. 


Zatacznjk : 

1. Informacje a przetwarzaniu danych osobowych - obowiflzek infonnacyjny ROOO. 
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