
U M O W A nr GKiM.272.16.2012 

zawarta w dniu 31 grudnia 2012 roku, 

na podstawie przeprowadzonego post?powania w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci 

mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych, 

pomi?dzy: 

Gmin^ Kowalewo Pomorskie reprezentowan^ przez: 

Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta, dzialaj^cego za pomoc^ Urz?du Miejskiego 

w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolnosci 1, zwao^dalej "Zamawiajqcym" 

a 

Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

z siedzib^w Kowalewie Pomorskim przy ul. Brodnickiej 1 reprezentowanym przez: 

Barbar? Stosio - Prezesa Zakiadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

zwanymdalej "Wykonawc^". 

Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslug komunalnych w zakresie wylapywania bezdomnych 
zwierz^t z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki. 

§2 

Zakres zadania o ktorym mowa w § 1 obejmuje: 
1. Wylapywanie bezdomnych zwierz^t z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. 
2. Przewozenie wylapanych zwierz^t srodkami do tego przeznaczonymi do miej sea ich 

tymczasowego przechowywania. 
3. Zapewnienie wylapanym zwierz?tom tymczasowej opieki oraz wlasciwego traktowania 

i odzywiania w przechowalni dla zwierz^t b^dz pozyskanie przedsi?biorcy prowadz^cego 
schronisko dla zwierz^t. 

4. Zalozenie oraz prowadzenie „Mi?dzynarodowych ksi^zeczek zdrowia psa" dla 
poszczegolnych psow. 

5. Zapewnienie wytapanym i przetrzymywanym tymczasowo zwierz?tom kompleksowej opieki 
weterynaryjnej. 

§^ 

1. Kazdorazowe wylapywanie bezdomnych zwierz^t z terenu miasta i gminy Kowalewo 
Pomorskie dokonane b?dzie w oparciu o telefoniczne zlecenie Zamawiaj^cego (z okresleniem 
miej sea wykonania ustugi), potwierdzone na pismie. 

2. Wytapanie nast^i nie pozniej niz w terminie trzech dni od daty otrzymania telefonicznego 
zlecenia przez Wykonawc?. 
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3. Wykonawca zobowi^zany jest do wylapywania zwierz^t zgodnie z zasadami okreslonymi 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 
z pozn. zm.) oraz rozporz^dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 26 
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierz^t (Dz.U. z 1998 
r., nr 116, poz. 753). 

§^ 

1. Przy wylapywaniu zwierzq t̂ Wykonawca zobowi^zany jest poslugiwac si? sprz?tem do tego 
celu przystosowanym, umozliwiaj^cym bezpieczne i humanitarne - jak najmniej uciq.zliwe dla 
zwierz^t wykonanie tej czynnosci tj. urz^dzeniem nie stwarzaj^cym zagrozenia dla ich zycia 
i zdrowia oraz nie zadaj^cym im cierpienia. 

2. W razie potrzeby, Wykonawca zapewnia wylapanym zwierz?tom pomoc lekarsko -
weterynaryjnq_. 

3. Przy przewozie wylapanych zwierz^t, Wykonawca zobowi^zany jest uzywac srodkow 
transportu odpowiednich dla danego gatunku i przedziatu wiekowego zwierz^t, a czynnosc ich 
transportu winien zorganizowac w sposob nie powoduj^cy zranienia lub zb?dnego cierpienia 
zwierz?cia. Przewoz zwierz^t powinien odbywac si? przy uzyciu samochodu wyposazonego 
w oddzielne klatki dla kazdego przewozonego zwierz?cia. 

§5 

1. Wylapanym i tymczasowo przetrzymywanym (do czasu odwiezienia do schroniska) zwierz?tom 
Wykonawca zobowi^zany jest zapewnic humanitarne warunki egzystencji, wyzywienie oraz 
opiek? lekarsko - weterynaryjn^. 

2. Po wylapaniu zwierz?cia, jego ogl?dzin winien dokonac lekarz weterynarii celem podj?cia 
decyzji co do dalszego post?powania ze zwierz?ciem. 

3. Zwierz?ta chore oraz suki z cieczk^_ b^dz szczeniakami nalezy umieszczac w osobnych 
pomieszczeniach. 

4. W przypadku wytapania psa rasowego Wykonawca niezwlocznie powiadamia oddzial Zwi^zku 
Kynologicznego, a w odniesieniu do psow mysliwskich oddzial Wojewodzki Polskiego 
Zwi^zku Lowieckiego. 

5. Wylapane zwierz?, rozpoznane przez wlasciciela, moze mu bye wydane jezeli wlasciciel: 
a) zostanie rozpoznany przez psa, 
b) przedlozy aktualne zaswiadczenie o szczepieniach ochronnych. 

6. Wykonawca ma prawo przekazac do dalszego chowu zwierz? prywatnej osobie w przypadku, 
gdy wlasciciel nie zglosi si? po odbior w terminie 7 dni od dnia wylapania zwierz?cia, a nowy 
nabywca zobowi^ze si? do zapewnienia mu odpowiednich warunkow bytowania. 

7. Nie wolno wydawac zwierz^t: 
a) osobom, ktore nie ukohczyly 18 roku zycia, 
b) osobom nietrzezwym, 
c) chorych i suk szczennych, 
d) szczeni^t przed ukohczeniem 6 tygodni. 



§6 

Strony ustalaj^ ze: 
1. Za jednorazowe, efektywne wylapanie bezdomnych zwierz^t z terenu miasta i gminy 

Kowalewo Pomorskie oraz ich transport do miej sea tymczasowego przetrzymywania 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 
a) za kazdorazowe, efektywne wylapanie zwierz^t z terenu miasta w wysokosci 71,34 zl/brutto, 
b) za kazdorazowe, efektywne wylapanie zwierz^t z terenu gminy w wysokosci 110,70 zl/brutto, 

2. Za zapewnienie tymczasowej opieki bezdomnym zwierz?tom (przed przewiezieniem do 
przechowalni dla zwierz^t), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci 
7,38 zl/brutto/dzieh/zwierz?. 

3. Za transport i umieszczenie zwierzQcia w schronisku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokosci 321,03 zl/brutto. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy platne b^dzie przelewem na rachunek 
Wykonawcy, na podstawie miesi^cznych faktur V A T , w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiaj^cego. 

5. Faktury wystawiane beda na: 
Gmin? Kowalewo Pomorskie 
Plac Wolnosci 1 
87-410 Kowalewo Pomorskie 

Umowa zawarta zostaje na czas okreslony tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

§8 

1. W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiaj^cy zastrzega sobie 
mozliwosc dochodzenia odszkodowania. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiaj^cego naleznosci w terminach i wielkosciach, 
0 ktorych mowa w § 6 pkt 2 i 4 Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikaj^cych z umowy, Zamawiaj^cemu 
przysluguje prawo zlecenia tych prac innemu podmiotowi w trybie wykonania zast^pczego. 
Koszty zleconego wykonania zast^pczego obci^zaj^ Wykonawcy - zgodnie z przedlozonymi 
fakturami nie podlegaj^ negocjacjom. Koszty te b^dq. potr^cone z wynagrodzenia, o ktorym 
mowa w § 6. 

4. Strony ustalaj^ iz Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ za odst^ienie od umowy 
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego 
w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 10 dni od daty wyst^ienia przez 
Zamawiaj^cego z z^daniem zaplacenia kary. 
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§9 

Strony oswiadczaj^^ ze posiadaj^numery identyfikacji podatkowej: 
1. Zamawiaj^cy - 503 002 21 96 
2. Wykonawca - 878-000-68-14 

§10 

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem niewaznosci i mog^ bye dokonywane tylko za zgod^ obydwu stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^_umow^stosuje si? przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych. 

3. Spory mog^ce wynikn^c z warunkow niniejszej umowy strony rozstrzygac b?d^ polubownie 
lub przez wlasciwy s^d powszechny. 

4. Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 
stron. 

Zamawiai Wykonawca 

GMINA 
KOWALEWO POMORSKIE 

K. Krzywdzinska 

I 
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