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URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH
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UMOWA N& AOO if|tófó
zawarta w dniu 03 kwietnia 2013 roku pomiędzy:

Gminą Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65
reprezentowaną przez :
Sekretarza Gminy Koluszki - Panią Beatę Kusiak,
działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Koluszek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Bogusławy Kubicz
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"
a,

Panem Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt - Dworakowski Zygmunt"
z siedzibą 12-230 Biała Piska, Radysy 13, 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 27 marca 2013 roku przeprowadzonego zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 113/2010 poz.759 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a) przejęcie 200 sztuk psów będących własnością Gminy Koluszki przebywających
w schronisku w miejscowości 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18.
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do przejęcia ze schroniska dla
zwierząt w Wojtyszkach może być mniejsza, a wynikać to będzie z aktualnej ilości
psów przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia (obowiązywania)
umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu nieograniczonego.
Zwierzęta przebywające w schronisku są już: odrobaczone, zaszczepione,
wysterylizowane lub wykastrowane oraz oznaczone numerem identyfikacyjnym.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwierząt w terminie nie dłuższym
niż 10 dni od daty podpisania urnowy. Planowany odbiór wszystkich psów
ze schroniska w Wojtyszkach powinien nastąpić nie później niż do dnia 11 kwietnia
2013 roku (włącznie). Przewóz psów powinien odbywać się pojazdami
przystosowanymi do transportu psów.
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b) zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w schronisku tj. opiekę,
wyżywienie, nadzór weterynaryjny, profilaktykę, oraz lecznictwo.
c) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań
i zestawień psów przebywających w schronisku z terenu Gminy Koluszki.
2. Wszystkie koszty przejęcia psów i ich transportu oraz pobytu w nowym miejscu
są po stronie Wykonawcy.
3. Gmina Koluszki uiszcza jednorazową-zryczałtowana opłatę za przyjęcie -
i pobyt psa w schronisku.

§3
1. Zamawiający ponosi następujące koszty wynikające z § 2 niniejszej umowy
tj. za przyjazd, odebranie i przyjęcie psa do schroniska:
a) cena netto : 1.219,51 zł/szt. słownie : jeden tysiąc, dwieście dziewiętnaście
złotych i pięćdziesiąt jeden groszy.
b) cena brutto : 1.500,00 zł / szt. słownie : jeden tysiąc, pięćset złotych,
zero groszy.
2. Ogółem wartość umowy brutto będzie wynosiła nie więcej niż: 300.000,00 zł
słownie : trzysta tysięcy złotych, zero groszy.
3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg. faktycznej ilości
wykonanych usług po cenach ryczałtowych zaoferowanych w złożonej ofercie
przetargowej.
4. Nie dopuszcza się możliwości" waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania
umowy.

§4
1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy wypłacone będzie przez Gminę Koluszki
na rzecz przelewem ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku.
2. Płatność faktury nastąpi na konto bankowe wskazane na wystawionej fakturze
VAT.
3. Wykonawca może wystawić fakturę VAT po zakończeniu świadczonych usług.
Do faktury należy załączyć zestawienie zawierające: ilość odebranych i przejętych
ze schroniska w Wojtyszkach psów.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zapłacone ze środków budżetowych Gminy
Koluszki: Dział 900, Rozdział 90095, §4300.

§5
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia psów w terminie nie
dłuższym niż 10 dni od daty podpisania umowy. Planowany odbiór wszystkich
psów ze schroniska w Wojtyszkach powinien nastąpić nie później niż do dnia
11 kwietnia 2013 roku (włącznie ).

§6
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 gdy zajdzie konieczność zmiany terminu
realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może
wydłużyć termin realizacji tego zamówienia o niezbędny okres na realizację
świadczonych usług,



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 towarów i usług (VAT)
cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie
odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
podatkowymi.

§7
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.

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający; ^C"̂ &*^?$^AT
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UMOWA-

zawarta w dniu 03 kwietnia 2013 roku pomiędzy:

Gminą Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65
reprezentowaną przez :
Sekretarza Gminy Koluszki - Panią Beatę Kusiak,
działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Koluszek,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Bogusławy Kubicz
zwaną w dalszej części umowy ,, Zamawiającym"

Panem Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą ,, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt"
z siedzibą 12 - 230 Biała Piska, Radysy 13, 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 27 marca 2013 roku 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:
a) przybycie na wskazane miejsce na terenie Gminy Koluszki, gdzie znajduje się
bezpański pies oraz jego odłowienie. Przyjmuje się, że liczba psów do odłowienia
będzie wynosiła 60 sztuk.
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do odłowienia i przyjęcia do schroniska
może być mniejsza, a wynikać to będzie z aktualnej ilości bezpańskich psów na
terenie Gminy Koluszki.
Odłowienie bezpańskiego psa i przyjęcie do schroniska powinno nastąpić
w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy pies jest
agresywny, Wykonawca powinien przybyć niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia.
b) dostarczenie do schroniska odłowionych psów.
c) zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w schronisku tj. opiekę,
wyżywienie, nadzór weterynaryjny, profilaktykę, oraz lecznictwo.
d) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań
i zestawień psów przebywających w schronisku z terenu Gminy Koluszki.
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2. Odłowienie psów i ich przewóz powinien odbywać się za pomocą: środków,
narzędzi i pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu psów. Wszystkie
koszty odłowienia psów i ich transportu oraz pobytu są po stronie Wykonawcy.
3. Gmina Koluszki uiszcza jednorazową ryczałtową opłatę za przyjęcie i pobyt
psa w schronisku.

- §3 "
1 . Zamawiający ponosi następujące koszty wynikające z § 2 niniejszej umowy
tj. za przyjazd, odebranie i przyjęcie psa do schroniska:
a) cena netto : 1.382, 11 zł / szt. słownie : jeden tysiąc, trzysta osiemdziesiąt dwa
złote i jedenaście groszy.
b) cena brutto :1.700, 00 zł / szt. słownie : jeden tysiąc, siedemset złotych, zero
groszy.
2. Ogółem wartość umowy brutto będzie wynosiła nie więcej niż :102.000, 00 zł
słownie : sto dwa tysiące złotych, zero groszy.
3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg. faktycznej ilości
wykonanych usług po cenach ryczałtowych zaoferowanych w złożonej ofercie
przetargowej.
4. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania
umowy.

1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy wypłacone będzie przez Gminę Koluszki
przelewem ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
2. Płatność faktury nastąpi na konto bankowe wskazane na wystawionej
fakturze VAT.
3. Wykonawca może wystawić fakturę VAT po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego świadczonych usług.
Do faktury należy załączyć wykaz zawierający: ilość odłowionych i zabranych
( przygarniętych) psów w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie regulowane ze środków budżetowych
Gminy Koluszki: Dział 900, Rozdział 90095 , § 4300.

§ 5
Termin realizacji: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2013 r. z możliwością rozwiązania umowy przez każdą ze stron z 30 - dniowym
okresem wypowiedzenia na odławianie nowych bezpańskich psów z terenu
Gminy Koluszki.

§6
1) Zamawiający zastrzega sobie, że interwencje powinny być podejmowane tylko po
zgłoszeniu przez upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu Miejskiego
w Koluszkach.
2) Fakt odłowienia psa powinien być także każdorazowo potwierdzony przez
upoważnionego pracownika urzędu lub policjanta.

§ 7
1 ) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach:
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a) w uzasadnionych przypadkach gdy zajdzie konieczność zmiany terminu
realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może
wydłużyć termin .realizacji tego zamówienia o niezbędny okres na realizacje
świadczonych usług, .
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 towarów i usług (VAT)
cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie
odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
podatkowymi.

§8
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.

§ 9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca :
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