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na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Miasta i Gminy Glinojeek
i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

i
zawarta w dniu 01.07.201 Ir.

pomiędzy: Miastem i Gminą Glinojeek

reprezentowaną przez:

1. Waldemara Godlewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeek
2. przy kontrasygnacie Celiny Czerskiej - Skarbnika Gminy Glinojeek

zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ" a

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83

reprezentowanym przez:

JPrezesa Zarządu - Wojciecha Jagodzińskiego

zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:
1. Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Glinojeek i przetransportowanie do
Schroniska w Pawłowie.
2. Utrzymywanie wyłapanych bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy w Glinojeek

§2

1. Czynności określone w § Ipkt. l będą realizowane w ciągu 3 dni od zgłoszenia faxem przez
Zleceniodawcę ( fax (023) 672-22-42 w. 105).
°,. Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt określają przepisy
i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, póz 724 z późn. zm) oraz

^pzporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie
^^asad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz 753).

§ 3

Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny:
1. Transport - 1,30 + 23% VAT za Ikm licząc z Ciechanowa do miejsca wyłapywania i z powrotem

do Schroniska w Pawłowie.
2. Robocizna - 24 zł + 23% VAT za l roboczogodzinę licząc od czasu wyjazdu z Ciechanowa do czasu

przyjazdu do schroniska. W akcji brać będzie udział dwóch pracowników.

tel./fax (023) 672-22-42, 672-22-49,672-23-05 e-mail: puk@pukciechanow.pl http://www.pukciechanow.pl
' Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w W-wie, XIV Wyd. Gosp. KRS Nr 0000127151

BANK: PEKAO SA. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414
NIP: 566-16-43-631 REGON: 130355722 kapitał zakładowy - 6.947.500,-zł.
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3. W przypadku konieczności użycia aplikatura weterynaryjnego dolicza się wartość materiałów
(strzykawka , igła , środek paraliżujący) w wysokości 30 zł + 23% VAT za
każdego złapanego w ten sposób psa.

4. Utrzymanie psa w schronisku - 8 zł + 23% VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa,
nie mniej niż przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia.

Opłaty wymienione w pkt. l i 2 nalicza się za każdy wyjazd bez względu na skutek akcji.
Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w PEKAO S.A. C.K. 60 1240 5282 1111 0000 4895
7414 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca powiadomi
Zleceniodawcę w formie pisemnej.

§4

Wykonanie usług zostanie potwierdzone w protokóle (Załącznik Nr l do Umowy)

§5

Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań rozstrzygnięte zostaną przez Sąd.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat z mocą od 01 lipiec 201 Ir. do 30 czerwca 2014r.
2. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem l miesięcznego okresu

wypowiedzenia.
4. Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu

wypowiedzenia jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci za usługę lub dopuści się zwłoki
w zapłacie wynoszącej ponad 30 dni.

5. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron Zleceniodawca jest zobowiązany
do odebrania psów, o których mowa w §1, ze Schroniska.

6. Z dniem podpisania niniejszej umowy ulega rozwiązaniu umowa Nr 1/2004 z dnia 01 września 2004

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

PREZE ĄDU

Jagodziński

j&B!QBSTwe ustue KOMUNALNYCH
c ograniczoną odpowiedzialnością"

w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83
tel/fa* 023 67? 22 42, 023 672 22 49

NiP 566-16-43-631, REGON 130335722
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UMOWA NR .

zawarta w dniu .,slf,",.^f.',.P^^^..s. w Głinojecku pomiędzy:
Gminą Giinojeck reprezentowana przez:
Waldemara Godlewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Giinojeck
przy kontrasygnacie
Celiny Czerskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Giinojeck
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a

Panem Longłnem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarcza pn.: Hotel
Dla zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny,
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą przy
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź reprezentowanym przez :
Longina Siemińskiego
zwanego dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j, Dz. U z 2013, póz. 907 z póz. zm.).

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na odbiorze
i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Giinojeck,

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) starannego i rzetelnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2} przyjmowania i opiekowania się bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Giinojeck,

które nie są w stanie samodzielnie egzystować lub zagrażają mieszkańcom.
3) wyłapywania, odbierania i przewozu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Giinojeck

do schroniska, na zgłoszenie uprawnionego pracownika Zamawiającego:
a) rannych w wypadkach komunikacyjnych lub chorych - w trybie pilnym, nie
później niż w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.
b) niebezpiecznych (agresywnych) - w trybie pilnym, nie później niż w ciągu 8
godzin od zgłoszenia.
c) błąkających się - nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,

4) wyłapywanie, odbiór i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Giinojeck do
schroniska przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

5) opieki nad zwierzętami przyjętymi do schroniska, w tym:
a) zapewnienia właściwych warunków bytowych, zgodnie z obowiązującymi

normami i przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie zwierząt,
b) zapewnienia opieki weterynaryjnej, w tym w szczególności:

- przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do jego
stanu zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii).
- podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych
i zewnętrznych.



- podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami
lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia,
- zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na
podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu
zabezpieczenia go przed zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia
w celu powrotu do zdrowia i sprawności.

c) leczenia przebywających w schronisku zwierząt,
d) sterylizacji suk i kotek,
e) kastracji psów i kotów.

6) poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt odebranych z terenu gminy Glinojeck,
przekazywania tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i
należyte warunki utrzymania.

7) prowadzenia ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Glinojeck oraz przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających dane dotyczące zwierząt przyjętych przez schronisko w danym miesiącu
(protokołów z przekazania - przyjęcia zwierzęcia) oraz informacje dotyczące zwierząt
przyjętych przez schronisko w poprzednich miesiącach (zwierzęta adoptowane,
uśpione lub padłe oraz odebrane przez odnalezionego właściciela).

8) Przejęcie i transport bezdomnych zwierząt wyłapanych z. terenu Gminy Glinojeck
przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie gm. Ciechanów,
w ilości 26 psów, Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może
być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w
schronisku dla zwierząt na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w
wyniku postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawca nie będzie pobierał od
Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu

3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany jest posiadać
odpowiednie zezwolenie na transport zwierząt wydane w oparciu o przepisy weterynaryjne:

§2

W przypadku odebrania z terenu gminy Glinojeck błąkającego się zwierzęcia, które następnie
odbierze ze schroniska jego dotychczasowy właściciel, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu odpowiednią dokumentację związaną z odbiorem zwierzęcia przez
właściciela. Dokumentacja ta zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia odbioru
zwierzęcia przez, właściciela.

§3

l, Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają w formie stawek
jednostkowych zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy:

1} za każdorazowe złapanie, bezdomnych psów z terenu gminy Glinojeck: 225,00zł netto
za szt. + 23 %VAT, tj. 276,75 zł brutto;

2) za każdorazowe złapanie, bezdomnych kotów z terenu gminy Glinojeck: 225.00 zł netto
za szt. + 23 %VAT, tj. 276,75 zł brutto;

3) za każdorazowy odbiór i przewóz bezdomnych psów z terenu gminy Glinojeck: 200,00
zł netto +23 %VA'T. tj. 246,00 zł brutto;

4) za każdorazowy odbiór i przewóz bezdomnych kotów z terenu gminy Glinojeck: 200.00
zł netto + 23 %VAT, tj. 246,00 zł brutto;



5) za l dniowe utrzymanie i opiekę w schronisku jednego bezdomnego psa z terenu gminy
Glinojeck: 6.00 zł netto + 23 %VAT, tj. 7,38 zł brutto;

6) za wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnej suki odebranej z terenu gminy Glinojeck:
1,00 zł-netto + 23 %V AT. tj. 1,23 zł brutto;

7) za wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnej kotki odebranej z terenu gminy Glinojeck:
100,00 zł netto + 23 %VAT, t j . i23,00 zł brutto;

8) za wykonanie zabiegu kastracji bezdomnego psa odebranego z terenu gminy Glinojeck:
1,00 zł netto -ł 23 %VAT. tj. 1,23 zł brutto-

9) za wykonanie zabiegu kastracji bezdomnego kota odebranego z terenu gminy
Glinojeck: 100,00 zł netto + 23 %VAT, tj. 123.00 zł brutto

10) utrzymanie i opieka w schronisku kotów po zabiegu kastracji lub sterylizacji
odebranych z terenu Gminy Glinojeck: 50,00 zł netto + 23 %VAT, tj. 61,50 zł brutto

2. koszty leczenia powypadkowego bezdomnych zwierząt będą rozliczane na podstawie
dokumentów wystawionych przez lekarza weterynarii,

3. faktyczną wartością zobowiązania będzie suma iloczynów usług cen jednostkowych
określonych w ust l niniejszego paragrafu i ilości wykonanych usług, zwiększona o k\votę
kosztów leczenia o których mowa w ust. 2,

4. Orientacyjna, łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy
szacowana jest na kwotę 69 573.00 zł netto, 85 574,79 zł brutto.

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z
niewykorzystania kwot} określonej w § 3 ust 4 umowy.

6. Ceny netto (jednostkowe) z tytułu świadczenia poszczególnych usług nic mogą ulec
zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy.

7. Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana przez Zamawiającego w formie
przelewu na rachunek Wykonawcy, w terminie 21 dni Ucząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

H. Faktury będą wystawiane raz na miesiąc ostatniego dnia każdego miesiąca.
9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.
10. Fakturę należy wystawić na adres: Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12,

06-450 Glinojeck, N1P. 566-188-11-29.

§4

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% kwoty szacowanego łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 3. ust.4 niniejszej
umowy.

2. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków,

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności
osobie trzeciej i poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkóc
spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków, wynikających z niniejszej
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umowy lub -w razie nie wywiązania 519 Wykonawcy z lego obowiązku - do pokrycia
kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. "

§5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 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.

2) W razie, gdy Wykonawca realizuje czynności przewidziane niniejszą umową w
sposób niezgodny z jej treścią, lub wskazaniami Zamawiającego.

3) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w przystąpieniu do
realizacji umowy z winy Wykonawcy przekraczającej 3 dni oraz w przypadku
zaprzestania świadczenia usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres 3
dni

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

w terminie l miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. l i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w ciągu 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny je uzasadniającej.

§6

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące przedmiotem umowy w terminie od
Ol .01 .2014r . do 31.12.2014r

§7

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:
1) po stronie Wykonawcy:

« Magdalena Cząjkowska - tel. 42-671 -34-49
2) po stronie Zamawiającego:

• Elżbieta Przvbvłowska- tel. 23-674-28-03

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2, Zamawiający przewiduje możliwość dokonaniu zmian postanowień, zawartej umowy \v
następujących przypadkach:
l ) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli
zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
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2) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich akrów wykonawczych
powiązanych z ustawa Pzp lub przepisów związanych z przedmiotem zamówienia.

3) w przypadku wystąpienia okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć,
•pomimo zachowania należytej staranności.

3. Wszelkie ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić
podstawy
do zmiany wynagrodzenia określonego w § 3, z wyjątkiem ust. 2 pkt 2.

§9

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane
polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów
wynikłych z realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego ,o ile przepisy
ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

l ) Oferta Wykonawcy,

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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