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UMOWA  NR 48/RGiFE-II/2012 

 

zawarta w dniu 28.12.2012 roku w Dragaczu pomiędzy: Gminą Dragacz zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, którą reprezentuje Wójt Gminy Dragacz  w osobie:    

- inż. Andrzeja Lorenca  

a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „DANIEL” Artur Zielaskowski,  

z siedzibą: ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz 

legitymującym się wpisem do prowadzonej przez Prezydenta Grudziądza ewidencji działalności 

gospodarczej/rejestru KRS  pod pozycją/nr  023071/07, 

w imieniu którego występuje:  

1. Artur Zielaskowski - Właściciel 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. - 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) na wykonanie usługi pn.:  

„Odławianie bezdomnych zwierząt  z terenu Gminy Dragacz oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi 

opieki w schronisku w 2013 roku”. 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dragacz oraz 

umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2013 roku”. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1/ przejęcie w opiekę  z dniem 1 stycznia 2013 r. około 14  psów ze schroniska w miejscowości Węgrowo,  

2/ odławianie  bezdomnych zwierząt (w tym również chorych wolno żyjących kotów) z terenu administracyjnego 

Gminy Dragacz w ciągu 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego,  

3/ używanie certyfikowanych urządzeń i środków nie stwarzających zagrożeń dla życia i zdrowia oraz cierpienia 

bezdomnych zwierząt, 

4/ transportowanie bezdomnych zwierząt  (w tym również chorych wolno żyjących kotów) do schroniska 

pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne, 

5/ udzielanie w razie potrzeby pomocy lekarskiej i diagnostycznej podczas przeprowadzania akcji odławiania                

i transportu, 

6/ uzyskania pisemnego potwierdzenia od upoważnionych pracowników Zamawiającego o odłowieniu 

bezdomnych zwierząt, 

7/ umieszczenie odławianych bezdomnych zwierząt w schronisku i sprawowanie nad nimi opieki,                      

w przypadku chorych, wolno żyjących kotów przeprowadzenie zabiegów lub niezbędnego leczenia 

weterynaryjnego i odtransportowanie ich do miejsc macierzystych, 

8/ poddanie piętnastodniowej kwarantannie odłowionych  i umieszczonych w schronisku bezdomnych zwierząt 

wraz z zapewnieniem opieki lekarsko - weterynaryjnej w zakresie ogólnego stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia  

w okresie kwarantanny i po jej zakończeniu,  

9/ zapewnienie karmy i wody pitnej umieszczonym w schronisku bezdomnym zwierzętom, 

10/  prowadzenie szczepień przeciwko wściekliźnie, 

11/ sterylizację albo  kastrację bezdomnych zwierząt po upływie 2 miesięcy od zakończenia okresu kwarantanny 

jeżeli pomimo zastosowania programu adopcyjnego nie dojdzie do adopcji albo, gdy w terminie 7 dni od daty 

doręczenia zawiadomienia właścicielowi bezdomnego zwierzęcia  nie zgłosi się on po jego odbiór 

12/ oznakowanie odłowionego bezdomnego zwierzęcia mikroczipem oraz zarejestrowanie go w bazie danych, 

13/ podejmowanie wszelkich działań zmierzających do adopcji bezdomnych zwierząt,  

14/ usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych  dowiezionych i urodzonych w schronisku, 

15/ utylizację lub przekazanie uprawnionym jednostkom do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt. 

16/ prowadzenie pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa w zakresie prowadzenia schroniska  

17/ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

bezdomnych 

Przewidywana liczba zwierząt domowych do odłowienia z terenu Gminy Dragacz i umieszczenie ich                      

w schronisku  w ciągu roku 2013  - około 15 sztuk.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem należytej 

staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu  cywilnego. 

§ 2 

TERMINY 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r.  
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§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1.Zamawiający zobowiązuje się do: 

1/ zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

2/ każdorazowego potwierdzenia wykonania usług związanych z przedmiotem zamówienia. 

2. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego jest p. Mirosław Zdanowicz – Referent ds. planowania 

przestrzennego i budownictwa. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają, że za przedmiot zamówienia przysługuje wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym  

wg  przyjętych w nim cen jednostkowych: 

1/ cena jednostkowa netto za umieszczenie odłowionego lub przejętego ze schroniska w Węgrowie bezdomnego 

zwierzęcia i opiekę w schronisku:                                                               -   15,00 zł/za dobę, 

2/ cena jednostkowa netto za odłowienie bezdomnego zwierzęcia:                    -   64,00 zł/za 1 szt., 

3/ cena jednostkowa netto transportu bezdomnego zwierzęcia:                         -      1,70 zł/za 1 km. 

2. Wynagrodzenie będzie rozliczane w okresach miesięcznych. 

3. Podstawę obliczenia wynagrodzenia będzie faktyczna ilość wykonanych w danym miesiącu usług 

potwierdzonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w protokole oraz cen jednostkowych netto, o 

których mowa w pkt 1. Do całkowitej  ceny netto będzie doliczony podatek VAT  w wysokości  23%. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni na podstawie faktur VAT wystawionych na Gminę Dragacz, 

Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, NIP 559-10-05-404. 

5. Wynagrodzenie zawiera wszelkie ryzyko związane z przedmiotem zamówienia i jest niezmienne przez cały 

okres obowiązywania niniejszej  umowy.  

6. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

§ 5 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2.  Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach: 

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) zwłokę w przystąpieniu do wyłapania psa, trwającą dłużej niż 12 godzin od wydania dyspozycji telefonicznej 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w wysokości 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę 

zwłoki. 

b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20.000 zł. brutto. 

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20.000 zł. brutto. 

b) nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki w wysokości  ustawowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. Kary umowne, Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

§ 6 
ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w ust. 3. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1/ termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, takich jak: 

a) nie przewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 

b) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,  

2/  w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, 

3/ w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1/ w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, 

2/ jeżeli przedmiot zamówienia jest realizowany w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową  pod warunkiem 

wskazania przez Zamawiającego terminu na usuniecie stwierdzonych wad lub sprzeczności, 

3/ bez wyznaczenia terminu dodatkowego przed upływem terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, jeżeli 

Wykonawca zamówienia opóźnia się z jego rozpoczęciem lub zakończeniem tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, 
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4/ w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

ZAWIADOMIENIA 
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana, w związku z niniejszą umową 

między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą 

być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Strony uznają za 

doręczone zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, 

3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie 

będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi – także wysłane a nie odebrane mimo 

awizowania. 

§ 9 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 
1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 

1/ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks Cywilny oraz Prawo 

zamówień publicznych, a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

2/ Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z 

zastrzeżeniem pkt 3  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3/ Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na 

rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania 

do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy 

Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie 

Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający 

a jeden Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                 WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


