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UMOWA Nr 35/2012
zawarta w dniu 27.12.2012 roku pomiędzy:
Gminą Kutno, z siedzibą 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa l

reprezentowaną przez:
mgr inż. Jerzego Bryłę - Wójta Gminy
NIP:775-24-06-122
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL"
z siedzibą w Kotliskach 13, gm. Kutno działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Działalności Gospodarczej - prowadzonej przez Ministra Gospodarki
reprezentowanym przez:
Właściciela - Zbigniewa Moraczewskiego
NIP 775-123-58-88 REGON 610296592
zwanym dalej WYKONAWCĄ

po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz
zapewnienie im opieki w schronisku dła bezdomnych zwierząt w 2013 roku od dnia 01.01.2013r. do
31.12.2013r.

§ 2
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przejęcia zwierząt ( psów ) będących dotychczas pod opieką w ilości ok. 41 szt..
Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia (w tym również przewiezienia na swój
koszt) i utrzymania wszystkich psów dotychczas umieszczonych w schronisku, wyłapanych z terenu Gminy
Kutno zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych.
2. Wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt ( psów) z terenu Gminy Kutno
1 dostarczenia odłowionych zwierząt do schroniska,oraz oznaczenie go (ich) chipem;
3. W czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają
zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają cierpień odławianym zwierzętom; Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego w razie potrzeby przy wyłapaniu zwierząt.
5.Transportowania zwierząt ( psów ) do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby
weterynaryjne;
6. Prowadzenia na bieżąco ewidencji wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Kutno, w tym dokumentacji
zdjęciowej oraz przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu;
7. Sprawowanie całodobowej opieki ( utrzymanie) nad powierzonymi zwierzętami;
8. Zapewnienie zwierzętom umieszczonym w schronisku karmy i wody pitnej;
9. Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, tj.:
a) przeprowadzenie 14-dniowej kwarantanny,
b) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,
c) prowadzenie profilaktyki leczniczej,
d) wykonywanie szczepień,
e) obserwacja zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po
ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia.
f) w drastycznych beznadziejnych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji
zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień.
9. Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami adoptującymi.
informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji:
l O.Po upływie każdego miesiąca przedkładania wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc:

a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich
odłowienia oraz dokumentacji zdjęciowej,
b)ilości zwierząt oddanych do'adopcji poddanych eutanazji,



c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku
11. Utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

1. Wykonawca zapewnia w czasie odłapywania i transportu zwierząt, korzystanie z urządzeń
i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz nie zadają cierpienia odławianym zwierząt.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego, w razie potrzeby przy
odłapaniu zwierząt. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, na swoim terenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyłapania zgłoszonego bezdomnego psa w terminie nie później niż 4
godziny od momentu zgłoszenia i potwierdzenie faktu odłowienia zwierzęcia poprzez ustne zawiadomienie
(telefonicznie bądź osobiście) o powyższym Zleceniodawcy.

§4

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Kutno i przewóz do schroniska odbywać się będzie
wyłącznie na:
1. zgłoszenie Zleceniodawcy
2. na zgłoszenie Policji tylko w nagłych przypadkach poza dniami pracy Urzędu Gminy Kutno (soboty,
niedziele, święta).
3. Zwierzęta z terenu Gminy Kutno przebywające w schronisku należą do Zamawiającego.
4.Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania bezdomnych zwierząt stanowiących dowód
w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej.

§5
i»

1. Zamawiający ponosi koszty wynikające z § 2, które wynoszą:

Lp.

1

1.

2.

3

Wyszczególnienie

2

Wyłapanie zwierzęcia

Wyjazd w celu wyłapania
i dostarczenia do
schroniska bezdomnego
psa/psów

Utrzymanie jednego psa

Jednostka

3

zł/sztukę

zł/km

zł/pies/dobę

Cena
jednostkowa

netto

77,00

1,60

5,55

Stawka
podatku VAT

...%

4

23

23

23

Cena
jednostkowa

brutto
zł/szt.

5

94,71

1,97

6,83

- które Zamawiający zobowiązany jest ponosić do czasu pobytu zwierzęcia w schronisku.
2. Oświadczam, iż odległość prowadzonego przez nas schroniska wynosi 9 km od siedziby Zamawiającego.

3. Ceny jednostkowe netto określone w ust. l będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy, podlegać
będą jedynie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego
podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

4. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznie wykonanych ilości usług wg cen
jednostkowych.
5. W przypadku konieczności wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zapisem § 4 pkt 2
Zleceniobiorcy przysługuje wzrost wynagrodzenia wykazanego w § 5 pkt l tabela l p. l i 2
w następującej wysokości:

- o 30 % w sobory
- O 50 % w niedziele i święta

6. W przypadku zwierząt narodzonych w schronisku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty
przybycia samicy do schroniska przysługuje należność zgodnie z § 5 pkt l tabela l p. 3 za 2 sztuki
potomstwa po 50 dniach od urodzenia.

§6
l . Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy.



§7

1. Zamawiający zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku, pochodzących

z terenu Gminy Kutno w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy. Za okres pobytu zwierząt po rozwiązaniu

umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z niniejsza umową.

§8

1. Podstawą do rozliczenia są faktury VAT lub rachunki wraz z wykazem ilościowym przetrzymywanych
zwierząt oraz wykonanych usług odławiania wystawiane w okresach miesięcznych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT wymienionej w ust. l, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto,
tj. 93114020170000470207655717.
3.Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§9

Strony przewidują możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach:
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez każdą ze stron z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 000,00 zł
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 000,00 zł
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny jednostkowej brutto za wyłapanie psa
w przypadku nie wyłapania zgłoszonego bezdomnego psa w terminie określonym w § 3 pkt.3 umowy
z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających
z kodeksu cywilnego.

§10
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku ogłoszenia upadłości lub
likwidacji zakładu Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy w przypadku ogłoszenia upadłości lub
rozwiązania zakładu Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku.
5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym. Wykonawcy przysługuje w takim wypadku
wynagrodzenie za prace już wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§11
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy dotyczące:

a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności.

b) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy,
a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie



wykonawcy, o ile posłużenie się tym podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania
przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

c) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone
w niniejszym w postępowaniu,

d) zmian korzystnych dla Zamawiającego.

3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

§12
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: SIWZ, oferta, ustawa Prawo
zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa o ochronie zwierząt i przepisy
wykonawcze do tej ustawy.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 3 egzemplarze dla Zamawiającego
i l egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA KUTNO

WYKONAWCA:

mgr

SKARBNIteMINY

mgr-Malgórźata TMińska




