
UMOWA NR 10/2021 


zawarta w dniu 12 stycznia 202 1 r. pomiydzy: 


Gmin'l Nowe Miasto z siedzibGJ w Nowym MieScie, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, 


NIP 567- 17-86-697, REGON 130378284 zwan~ dalej ZAMAWIAJI\CYM, reprezentowan~ 


przez Slawornira Dariusz ZaLewskiego - W6jta Gminy 


przy kontrasygnacie Anny Daszczynskiej- Skarbnika Ominy 


a 


Fundacj~ "Cenlrwn Ochrony Srodowiska" z siedzib~ przy uJ. D~browskiego 18, 05-190 


Nasielsk, NIP 531-152 -87- 92, REGON 015183569 


zwan'l dalej WYKONAWCJ\ , reprezenlowanct przez: 

Krzysztofa L ukaszewicza- Prezesa Zarz<Jdu. 


Zam6wienia dokonano ponizej progu stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. 


Prawo Zam6wien Publicznych (Lj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pom. zm.) zgodnie z art. 2 


ust ) pkt 1 - wartosc zamowienia nie przekracza 130 000 zl. 


§ I 
I. 	ZAMAWIAJI\CY zleca do realizacji, a WYKONAWCA przyjmuje nizej wymienione 

zadania w zakresie przyjrnowania i ulrzymywania bezdomnych zwieru,t z terenu Gminy 

Nowe Miasto do schroniska: 

I) 	 przyjmowanie bezdomnych zwierz~t zagubionych, zabl~kanych i porzuconych lub 

z innych przyczyn bezdomnych, "''lore w wyniku zdarzeil losowych nie s~ zdolne 

samodzielnie egzystowac; 

2) 	 objcrcie bezdomnych zwierz~t cslodobow'} opiek~ polegaj ~ct'J os zapewnieniu 

zwje~tom: 

a) 	 pomieszczen lub boksOw chrooi~cych je przed zimnem, upaJami i opadami 

atmosferycznymi z dos(~pem do swlatla dzieonego, umozliwiaj~cych zwierz~tom 

swobodne poruszanie si~, 
b) kanmy odpowiedniej; 


c) statego dost~pu do wody zdatnej do picia. 


3) utrzymanie czystosci i porUldku w boksach, wybiegach oraz otoczeniu schroniska 


w tym prowadzenia zabieg6w sanitamych i dezynfekuj'}cych; 

4) 	 zapewnienie opieka weterynaryjnej w okresie kwarantanny i dalszego ich pobytu 

w schronisku, odrobaczanie, szczepienia przeciwko chorobom zakainym, W tym 
przeciwko wsciekliinie; 

5) 	 leczenie przyjytych chorych zwiefUtt, rokuj~cych na wyzdrowienie; 

6) 	 poszukiwanie dla przyj~tych zwieTZ4t (po przebytej kwarantannie w schronisku) 

nowych wlascicieli zdo lnych zapewnit im nalei.yte warunki bytowe, prowadzenie 

ewidencji oddanych do adopcj i zwierzllt oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) 

z wpisem do bazy zwiefZ4t oznakowanych; 

7) 	 prowadzenie ewidencji zwier~t (rasa, plee, wiek, zdj~ie. OJ czipa) oraz ksi¢i 
kontroli weterynaryjnej ; 



8) 	 steryiizacja tub kastracjs zwierzqt w celu zrnniejszenia ieb populacji, z ;,vyj(}tkiem 
z\Nlerzt}t; u kt6rych istniej4 przeciw wskazania do \I!ykonywania 1ych zabieg6w 
z uwagi aa stan z.drowia lub wiek; 

9) 	 przestrzeganie przepisriw w zakresie nadzoru sanitamego i wcterynaryjnego. 

§2 
1. 	Zadania okrdlone w §] WYKONAWCA b¢zie reali7)Jwaf w oparciu 0 pr:zepisy prawa: 

1) Ustaw~ z dnle 21 sierpoia 1997 r. 0 oehronic zwie,,"!, (LJ, Dz, u, Z2020 r. poz, 638); 

2) RozPOfZ4dzenie Minislra Rolnictwa i Rozwoju \\lsi z dnia 23 czelVica 2004 r. 

w spraVvie szczeg6l:owych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schrontsk dla 
zwie,,"!, (Dz, U, 2004 Nr 158, poz, 1657); 

3) USw.w~ z drua t3 wrzcsnia 19961'. a utrzyrnaniu clystosci i porz<}dku w gminach 

(tj, Dz, LL 22020 L PO", 1439zp6Zn, zm); 

4) Ustawy z dnia II marea 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwier7""!t oraz zwalc?'Jlliu choreb 
zakaZnych zwierZllt (Lj, Dz U, Z 2020 L pOZ. 1421); 

5) PosHidany przez WYKONAWeE ushtgi status i regulamin funkcjono\\<ll1ia 
schroniska, 

§3 
1. 	 Realizacja zadafl, 0 kt6rych mowa w § 1 umO\vy bydzie obowiq-Zywac od 1 lutego 2021 

roku do 31 stycznia 2022 roku z motliwosciqjej prledJuzenia w formic aneksu. 

§4 
L Za wykonanie przedmiotu uffimvy okreslonego w §1, ZAMA\V[AJI\CY zapiaci 

WYKONAWCY wynagrodzenie w \vysokosci: 
1) 2189,40 :d brutto za jednorazowe przyjycie zwierzycla (osobnik dorosly) do 

schroruska i utrzymru'lie go, niezalc7..nie od okresli pob}tu W schronisku; 

2) 1 000,00 zl brutto za jednorazowe przyjycie zwier~cia (S2.czenlak) do schroniska 
i utrz),manie go, niczaletnic od okresu pobytu W SChroilisku; 


3) 332110 zl brntto za sterylizacj~ zwicfZ\!da; 

4} 307,502.1 bruno za kastracj.;; zwierzycia, 


2. 	W podanych kwotach brutto wHezon), jest podatek VAT v..'Ysokosci 231j/o. 

3. 	 Za Z\\liefZ4f dostarczone do WYKONAWCY przez jego wlasciciela, bez zgody 
ZAMAWIAJi\CEOO, ZAMAWIAJp,CY !lie ponDs; koszt6w utrZ}1nania. 

§5 
1, Rozliczanie i \vptacanie wynagrodzenia za wykonane uslugi bt;dzie naSlypowato po 

zakonczeruu mieslflca, w terminie ] 4 dni od daty dostarczenia faktury przez 

WYKONAWCI; oa rachunek bzakowy wskazany pnez WYKONAWell. 
2. 	 W zal<l,czniku do fakt\try \VYKONAWCA zobowi4Zany jest dol,!czyc zestawienie ilosci 

zwierzqt przyj<ttych w danym okresie rozliczenio\.\,)'m w formic tabeli z danymi zwierz~cia 
oraz czytelnym zdjyciem. 



§6 

1. 	WYKONAWCA zobowiqzuje siy do prowadzenia doklUTIentacji ksiygowo· finansowej z 

dzialalnosci okreslonej w § 1 niniejszej wnowy oraz ewidencji zwierZ<j.t przyjmowanych. 

2. 	 WYKONAWCA prowadzi ewidencj(( zwierz<lt w postaci wykazu zawieraj'}cych: opis 

zwierz~cia (gatunek, wiek, piee, rnase, fotografiy) , dat~ przyjycia do schroniska oraz imiy, 
nazwisko i adres osoby przekazuj'}cej zwierzy do sch.ro ni ska, dane dotycZ'lce kwarantanny, 

dane dotyczqce przeprowadzooych szczepien i zabieg6w weterynaryjnych. daty 
opuszczenia schroniska (adopeji) oraz imi~, nazwisko i adres osoby, kt6rej przekazano 
zwierzy. Zestawienia ewidencji przedstawia ZAMAWIAJACEMU co miesi('Jc z informacjl.l 

o danym zwierzyciu, w przypadku padniycia zwierzycia wraz z zaswiadczeniem lekarza 
weterynarii 0 przyczynie padniycia. 

3. ZAMAWIAJJ\CY zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli jakosci wykonywanych uslug 

w miejscu prowadzenia dzialalnoSt dwa razy, w trakcie trwania umowy. 

§7 
l.Nadz6r nad realizacjCJ zadaiJ. okreslonych w § 1 sprawowac byd'l z rarmerua 

ZAMAWlAJACEGO osoby upowai:nione. 

2. 	ZAMAWlAJt\CY zastrzega sobie prawo i4dania wszelkich infonnacji na ternat realizacji 

zadan obj~lych n.iniej sZCJ umOW'l j mozliwosc wgl<}du w prowadzon~ odrybnie ewidencjy 

zwieIZ<lt. 

3 . 	 WYKONAWCA przedloZy ZAMAWIAJACEMU po zakO/\czeniu kaidego miesi~ca 

potwierdzerue zgtoszenia 0 przyjyciu bezdomnego zwierz~cia do schroniska oraz 

infonnacjcr 0 ilosci bezdornnych zwierz'lt przyjytych do schroniska, przekazanych do 

adopcji, poddanych eutanazji, padnicrtych, zbieglych. 

§8 
I . Wykonawca zapJaci Zamawiaj(}cemu kary umown<} za odst'lpienie od umowy z przyczyn 

zalemych ad Wykonawcy w wysokosci 1000 zl . 

2. 	 Wykonawca zaplaci Zarnawiaj<}cemu kart; umownll za nienaJeiyte wykananie umowy 

w wysokosci 20% wartosci faktury za okres, w kt6rym Wykonawca nienaiezycie wykonal 

umow~. 

3. 	 Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowi¥ania Wykonawcy z tytulu realizacji 

umowy. 

4. 	 Wykonawca wyraZa zgod~ na potl1lcenia naliczonej kary umo'NTlej z \\o)'Dagrodzenia 

naleZytego z tytutu niniejszej umowy. 

§9 
1. Zamawiajllcemu przysluguje prawo odst'lpienia ad wnowy w nast~puj'lcych sytuacjach: 

1) 	 w razie zaistnierua istotnej zmiany okolicznosci powoduj'lcej, ze wykonanie wnowy 

nie lezy w interesie pubJicznym, czego nie moma bylo przewidziec w chwili zawarcia 

wnowy; ods~pierue od umawy w tym wypadku moze nastctpic w tenninie 30 dID od 

powzi~ia wiadomosci 0 powy±Szych okolicznosciach; 

2) 	 Wykonawca nie rozpocZ<ll realizacji zarn6wienia bez uzasadnionych przyczyn oraz rue 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj'lcego na pismie; 
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3) Wykonawca rue reatizuje usrug weterynaryjnych zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy; 

4) w przypadku likwidacji , ogloszenia upadlosci bfldi zaj~cia maj'l-tku Wykonawcy; 

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

bezdomnymi zwierzytami. 

2. 	Odst4pienie ad umowy powinno nast(Jpic w romie pisemnej pod rygorem niewaznosci 

takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

§ 10 
W przypadku rozwiqzania umowy przed uplywem terminu, a kt6rym mowa w § 3 

z przyczyn lei1j.cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowi¥uje siy na sw6j koszt 

przetransportowac utrzymywane zwierzyta do schroniska, kt6re wsWe Zamawiaj'lcy 

w odleglosci nie wi((kszej nii: 100 km ad granic gminy oraz pokryc wszelkie koszty zwi<tz.ane 
z przyjyciem i utrzymaniem zwje~t w innyrn schronisku. 

§Il 
1. 	Zmiana postanowien niniejszej umowy moze bye dokonana przez abie strony w fonnie 

pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaZnosci takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowien rue moze dotyczyc cenjednoslkowych okres]onych w ofercie. 

§12 
Dmow.;: spoI'Z<:ldzono W Irzech jednobrzmi'lcych egzempJarzach, dwa egzemplarze dla 
ZAMAWIAJ!\CEGO,jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

ZAMAWIA1!\CY 	 WYKONAWCA 

UJ / 

( 

OMINA NOWE MIASTO 

pov. pIOJ1~I-i 


V.llj md.lov.iccl-k 

· 1· 


KONTRASYl ,NATA 




