
U M O W A

zawarta w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy:

Gminą Koluszki, NIP 728-24-71 -753 .z siedzibą w Koluszkach
przy ul. 11 Listopada 65 reprezentowaną przez:
Burmistrza Koluszek - Pana Waldemara Chałata
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Bogusławy Kubicz
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym".

Panem Longinem Aleksym Sieminskim, NIP 728-22-94-682 prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą „ Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
- Longin Siemiński" z siedzibą 92-411 Łódź przy ul. Kosodrzewiny 56 m 2
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą".

§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu
nieograniczonego z dnia 11 grudnia 2012 r. przeprowadzonego zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 113/2010 póz. 759 z późniejszymi zmianami ).

§2

1) Przedmiotem niniejszego'zamówienia jest odławianie wskazanych przez
Zamawiającego bezpańskich psów z całego terenu administracyjnego Gminy
Koluszki oraz ich hotelowanie.
2} Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje :
a ) przejecie dotychczas hotelowanych w hotelu dla zwierząt
w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny nr 56 psów w ilości 200 sztuk będących

własnością Gminy Koluszki.
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do przejęcia z hotelu dla zwierząt
w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 może być mniejsza, a wynikać to będzie
z ilości psów przebywających w hotelu dla zwierząt na dzień rozpoczęcia
(obowiązywania) umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
Za przejęcie hotelowanych psów, Wykonawca nie będzie pobierał
od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu.
b ) przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezpańskie lub podejrzanie
zachowujące się zwierzę oraz odłowienie, a następnie dostarczenie do hotelu
dla psów w ilości do 80 sztuk/rok.
c ) zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w hotelu w ilości
maksymalnej do 80 sztuk ( odłowionych od daty podpisania umowy będącej
wynikiem niniejszego postępowania przetargowego ) (rozbieżności w ilości
odłowionych psów i przechowywanych w hotelu mogą wynikać z faktu, że niektóre
psy zostaną np. adoptowane, uśpione).
d ) przybycie maksymalnie 20 razy na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
gdzie powinno znajdować się podejrzanie zachowujące się zwierzę celem
odłowienia i zabrania psa do hotelu, ale zlokalizowanie psa pomimo starań
Wykonawcy będzie niemożliwe.



e ) oznaczanie numerem identyfikacyjnym przebywających w hotelu psów oraz
wykonanie dokumentacji fotograficznej przebywających w hotelu psów z terenu
Gminy Koluszki i umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy.
3 ) Zamawiający zastrzega sobie, że .ilość odławianych psów może ulec
zmniejszeniu i .będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb j zgłoszeń na odławianie.
bezpańskich psów. .
4-) W ramach hotelowania bezpańskich psów, Wykonawca powinien zapewnić:
opiekę, wyżywienia, nadzór weterynaryjny, profilaktykę, szczepienia przeciwko
chorobom zakaźnym, szczepienia przeciwko wściekliźnie, badania kliniczne,
czipowanie, kontrolę płodności (tj. sterylizację i kastrację ) oraz lecznictwo
( chirurgia miękka i chirurgia twarda) i właściwe warunki pobytu psów.
5) Zamawiający będzie zlecał odławianie i przechowywanie bezpańskich psów
do wysokości posiadanych środków finansowych.

§ 3
1. Zamawiający ponosi następujące koszty wynikające z § 2 niniejszej umowy:
a) za przyjazd, odłowienie i zabranie psa do hotelu :

cena netto : 125,00 zł/szt. słownie: sto dwadzieścia pięć złotych, zero groszy,
cena brutto : 153,75 zł/szt. słownie : sto pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt
pięć groszy.

b) za utrzymanie jednego psa w hotelu za każdy dzień pobytu :
cena netto: 6,00 zł/szt. słownie: sześć złotych, zero groszy.
cena brutto: 7,38 zł/szt. słownie: siedem złotych i trzydzieści osiem groszy.

c) za przyjazd ( bez odłowienia psa )
cena netto : 100,00 zł słownie: sto złotych, zero groszy.
cena brutto : 123, 00 zł słownie: sto dwadzieścia trzy złote, zero groszy.

2. Ogółem wartość umowy netto będzie wynosiła nie więcej niż: 625.200,00 zł.
słownie : sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych, zero groszy
Ogółem wartość umowy brutto będzie wynosiła nie więcej niż : 768.996,00 zł.
słownie : siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
sześć złotych, zero groszy.
3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznie
wykonanych usług po cenach jednostkowych i warunkach zaoferowanych w ofercie
przetargowej.

§4
1. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
wskazany na wystawionej fakturze VAT.
2. Płatność faktury nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu
przez Zleceniobiorcę.
3. Wykonawca może wystawić fakturę VAT po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego świadczonych usług.
Do faktury należy załączyć wykaz zawierający: ilość odłowionych i zabranych
psów do hotelu w danym miesiącu oraz aktualną ilość ( wykaz ) psów
przebywających w hotelu odłowionych z terenu Gminy Koluszki w 2013 roku.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie regulowane ze środków budżetowych Gminy
Koluszki: Dział 900, Rozdział 90095, § 4300.

§5
Termin realizacji: umowa będzie obowiązywała od dnia 01 stycznia 2013 r.-do
dnia 31 grudnia 2013 r. z możliwością rozwiązania umowy przez każdą-ze
stron z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia.

- §6
1) Zamawiający zastrzega sobie, że interwencje powinny być podejmowane tylko po
zgłoszeniu przez :
a) upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
b) funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
2) Fakt odłowienia psa powinien być także każdorazowo potwierdzony przez
upoważnionego pracownika urzędu lub policjanta.

§7
1) Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę bez podania przyczyny
z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie, że przechowywane ( hotelowane ) psy
odłowione z terenu Gminy Koluszki mogą być bezpłatnie zabierane z hotelu dla
zwierząt:
a) do adopcji przez osoby chętne,
b) gdy zamawiający nie będzie miał środków finansowych na dalszy pobyt psa
w hotelu.
3) Zamawiający w razie potrzeby zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru
weterynaryjnego przy odłapywaniu zwierząt. Jednocześnie w przypadku
wystąpienia objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu na swoim terenie
Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie

§8

1) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach :
a) w uzasadnionych przypadkach a w szczególności, gdy: zajdzie konieczność
zmiany terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek
Wykonawcy może wydłużyć termin realizacji tego zamówienia,
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność
wprowadzenia do umowy koniecznych zmian wynikających z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności
zmiany sposobu wykonania usługi Zamawiający za zgodą lub na wniosek
Wykonawcy może dokonać takiej zmiany.
c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany.
d) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia,
lub rezygnacji z części usług, Zamawiający zastrzega sobie, że zapłaci
Wykonawcy tylko za zlecone i faktycznie wykonane usługi.



e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarowi usług (VAT)
cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto
zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami podatkowymi.

§9 " -
1). W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową-mają zastosowanie
przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2) Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą _
"przez sąd właściwy rzeczowo wg siedziby Zamawiającego.

§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca :

BU R M 1 S T R 2
•-•».-. Longiif^iemiński

kontrasygnata Skarbnika Gminy
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