
Zwanym da1ej,,Wykonawcą'o

.W 
r"zultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy '

wyłonionego rł wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art' 39-46 Ustawy - Prawo zamóńeń pubiicznych z dnia
29 sĘcznia 2004 r (tekst jetlnolify Dz. a' z zóto r. Nr 113, poz, 759 późn. zm) została
zawarta umowa o następującej treści:

s1.
przedmiot umowv- _l.-:zafi.ŃĄąĘ 

d'eca'. a.Wykonawca zobowiązuje siE do Przyjmowania, utrzymywania i
opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminv Sońsk'
Przyjmowanie przez' Wy}onawcę bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Sońsk i' przejęcie od Gminy Sońsk obowięku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętorn, o której
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2i sierpnia 7997 r. o ochronie zwierząt @z.LJ. z 2003 r'
Nr 106, poz' 1002 z późn. zm') obejmuje wszczególności:
a) odławianie oraz objęcie całodobową opiekqbeżdomnych psów z terenu Gminy Sońsk do
schronisk a' pr zez Zattawiaj ące go,
b) właściwe traktowanie i odzyyianie psów,
c) "lpewnienie psom opieki weterynaryjnej, w tym: szczepienie, odrobaczanie, odpchlenie,
makowanie chipem, steryIizacje, kastracje, eutulazja, usypianie ślepych miotów, uĘiizacją
d) prowadzenie wykazr: psów przebyvlających w schronistu ' o*"gęd''i.oi". infonnacji
o pochodzeniu zr,v.ierzęcia tj. rasy, płci i wieku, przeprowadzonych zabiógach
weterynaryjnych oraz o przekazatiu zwierzęcia do adopcji lub zralezieniu dótychczasońgo
właściciela,
e) organizowanie akcj i zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela
zvtieruęcia i akcji prom.ujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji.

IIMOWA NR 13/2012

' -' Zawartą.'w dniu 23'1,012 roku w Urzędzie Gmfuy SońsĘ 06.430 Sońsk' ul'Ciechanowska 20 pomiędzy;

Gmin.ą Sońsk zrzran ądalej ,,Zamawiającym,, reprezentowanapŹez :
Jarosława Wielechowskiego - Wojta Gminy sorist
Przy kontrasygnacie:
Katarzyny Nałęcz . Skarbnika Gminy Sońsk

, d

Przedsiębiorstwa Usfug Komunalnych SP. z o. o. Iry Ciechanowie
Ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechanów
reprezentowan)arn przez:

Wojciech JagocŁiński - P rezes Zarządu

2. obecnie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w P.awłowie kołó ćiechanowa
[{<a obj etrch jest 23 szt. psów odłowionych z terenu Gminy Sońsk, których ewentuahe

(ezienie do schroniska .Wykonawcy 
nastąpi na koszt Wykonawcy.
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3. Schronisko do-którego będą transportowane i w którym będąobjęte opieką odłowione psy
z telenu Gminy Sońsk znajduje się w Pawłowo gm. Regimin'

. 4. Przyjmowanie.bezdomnych psów dokonywane będzie na podstawie protokófu z przyjęua"
po uprzedjum teletonicznym zgłoszeniu pIzez upoważnionego przedstawicieia
7'amawiĄącego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0ti-16:00, oprócz
dni świąlecznych i ustawowo wo]nvch od oracv.
5. Wy&onawca będzie wykon1tvał irzedmiot niniej szej umowy zgodnie z obowipuj ąciłrniprzepisami, tj.:
1) Ustawą z dnia 21 sierpnia 7997 r. o ochronje zwierząt (Dz' U. z 2003 r. Nr l06,poz' 1002
zpóźn.zm.)
2) 'Usta.wąz dnia i1 marca2004 r. o ochroni e zdtowia zwietz$ oraz zwa\czatfil chorób
zakaiźnych zvlierząt (Dz.IJ. z 2008 t. Nr 213' poz' 1342 z późn. zn.l,) '
3) Rozporządzeniem Minisha Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 częrwca 2004 t. w sprawie
szczegółowych wymagan weterpraryjnych dla prowadzenia schronisk d|a zwteruąt (Dz. tJ, z

6. Strony zgoc]nie oświadczają że Zama,wiająty udostąlnił na stronie intemetowej
www'sonsk.pl formularz za.wierający Spec1fikację Istotrrych WaruŃów Zamówienia
(SNZ)' zawierający m.in. wzór umowy obejmujący istotne d]a Zamawiającego
postanowienia i zobowiązania-Wykonawcy oIaZ że sąone \łprowadzone do niniej szej umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty te są irrtegralną częścią umowy i sta:lowią
załączntk rt l do niniejszej umo!\y.
7. oferta-Wykonawcy z dnla 26,10.20l'2 r. jest integralną części4 umowy i stanowi załączlk
m 2 do niniejszej umowy.

$2.
Termin nykonania umowy

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy' o którynr mowa w $ 1 w terminie od
dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
1  7 ^ * - . , , : ^ : - ^ . ,  -z-' uff'aw.aJry zasrzega sobie prawo udzielenia, na podstawie odrębnej umowy,
zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego w zalężności od
posiadanych środków budŹetowych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy _ Plawo zamówień
publiczrych.

$3 .
obowią.zki Zamawiającego i Wykonav'cy

1. Zamal,łiaj;ący zobowią7uje się do:
1) Telefonięznego zgłaszania Wykonawcy o transporcie do schroniska bęzdomnych psów.
2) Zabraria ze schroniska Wykonawcy pozostających psów odłowionych z terenu Gminy
sonsk po wykonaniu przedmiotu umov\ry tj. po dniu 3r.rf .2015 r. albo do zawatcia z-Wykonawcą 

umowy uzupetniającej, o której mowa w $ 2 ust. 2 umowy.
2. Zamavńający moie kontroiowaó sposób rcalizacji przedmiotu umowy' 1ctóra może
obejmowaó w szczególności kont.olę pomieszczeir, w których utzymyvvane będą psy
odłowione z tęIenu Gminy Sońsk, kontrolę prowadzenia wykazu psów i ipo'óu"
wykonyr,vania ustug zgodnie z umową Z kontroli sporządzony zostanie protokói, a w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowoś ci, wyznaczony zostanie Wykonawcy termin do ich
usunięcia.
3. Wykonawca zobowi4zuje się do:

2004 r. Nr 158,po2.1657).
4) Ustawąz dnia 13 września 1996 r.
2072 r. poz. 397).

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach @z.IJ ' z

Protokólamego przyjmowania bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Sońsk na
koszt.
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:. f2) Traktowana w sposób humanitamy psów p vebywa;ących w schronisku'
: i 3) Zapewt1enia właściwych pomieszczeń ckoniących przed zknlem, upałami i opadami
.i atrnosferyczn1łrni z dostępem do światła dziennego oraz warunków blowania d1a psów

|, przeby^l.'aj ących w schronisku.
: 

' 4) UtąmywaniA.psów w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się.
1 5) Przesttzegalia zasady wydzielania pomieszczeń dla psów agresyr,vnych i chorych.

6) Zapewnienia psom wystalczaj ącej ilości karmy i statego dostępu do wody wedfug
obowiązuj ących norm.
1) Zapewniena psom opieki weterynaryjnej, w tym: szczepienie, odrobaczanie, odpchleńe,
znakowanie chipem, sterylizacj e, kastracj e, eutanazja, usypianie ś1epych miotów, lĘlizac1a'
8) Prowadzenia wykazu psów przebywaj ących w schronisku z uwzględnieniem informacji

. o pochodzeniu zvnerzęcia tj. rasy, płci i wieku, przeptowadzonych zabiegach
wetery'rraryjnych oraz o ptzekazariu zwierzęcta do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego
wtaściciela.
9) Przyjmowania nowych psów na podstawie protokófu z przyjęcia oraz dołączerlta
zestawienia wykonanych ustug do faktury za dany miesiąc
i0) organizowania akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela
zwierzęcia i akcji promujących adopcj ę oraz oddawanie psów do adopcji'
11) Utylizowania zrłłok psów padĘch bądź uśpionych w zaf<ładzie posiadając1m
odpowiednie zezwolęnia'

$4 .
Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może zbywać, na uecz osób xzęcich wier4telności powstĄch w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zarnawiającego pod rygorem nieważności.

$s.
Przedstawiciele stron

1. odpowiedzialnyrn przedstawicielem Zama-wiającego do kontrolowania sposobu realizacji
i do rozliczania przedmiotu umorły jest: Dariusz Wiśniewski, te1. 23 671 38 14.
2. Odpowiedzialnym przedstawicielem Wykonawcy w sprawie rcalizacji przedmiotu umowy
j est: Krzysztof Jeziółkowski, te1. 606 9 12 59 6.

' - 3, Ztłana-rł'skazanych w ust. 1 t 2 ptzedstavńcieli nastąlić może po pisemnym
zawiadomieniu i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

$6 .
Wynagrodzenie za przedmiot umowY

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonyn j ako iloczyn
jednostkowych c en za poszczególne usługi okreś]one w ofercie Wykonawcy i faktycznie
vykonanych usług.
2. Strony ustalają następuj ące w1nagrodzenie szacunkowe, zgodnie z ofert4 Wykonawcy
(stanowiącą załącznik do nirriej szej umowy), wynoszące:

1. Dzienny koszt pobytujednego psa w schronisku:
e kwotę netto (bez podatku VAT): 10'00 zł.ldziefr
słownie: dziesięć złotych 00/100.
o powiększoną o potlatek VAT w }łwocie: 2,30 zł.l dneń
słownie: dwa złote 30/100.
o co stanoryi lcrvotę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .12'30 zł'l dzieil'
słownie: dwanaście złotych 30/100'

Dzierury koszt pob1'tu j ednego szczenięcia w schronisku:
lnłotę netto (bez podatku VAT): 5'00 zł.ldzień
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s|orr'nie; pięć złotych 00/100.
l powiększoną o podatek VAT w kwocie: !,L5 zł,,l dzieit
słownie: jeden złoty 15/100.
o co stanowj.lwotę brutto (łąeznie z podatkiem VAT): 6,15 z|,l dzieil
słownie: sześć złoĘch 15/100.

3. Kosf j ednej roboczogodzirry odławiania psów z terenu Gminy Sońsk
. kwotę netto (bez podatku VAT): 30,00 zł'lgodzinę
słownie: trzydzieści ził,oĘ ch 00/100'
o powiększoną o potlatek VAT w }<wocie: 6,90 zł.l godzinę
słownie; sześó złotych 90/100.

" 
. co stanowi kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT): 36,90 ził',l godzinę
słowniel trzydzieści sześć złoĘch 90/100'

3. Wynagrodzenie, o któr;rrn mowa W ust. 2 zostało obliczone v/g cen z oferty 
.Wykonawcy

stanowiącej zatączrltk do niniejszej umoiły i zawiera wszelkie kosz|y zwązurc z rca\izacją 
.

przedmiotu umowy, w fym koszry za usfugi, o których mowa w $ 1 umowy.
4, Ceny jednostkowe z ofefty Wykonawcy są niezmienne ptzez czas trwania umowy'
zavńera1ą wszelkie kosz|y z:wiązane z realizacją przedmiotu umowy' w szczegóLności
wymienione w ust. 3.
5' Wynagrodzenie szacunkowe może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od
pottzeb Zarna,wiaj ącego. $r' przr,padku dostarczania rnniejszej i1ości psów niż okeślone w
ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie wnosił Z tego Ę'tułu Żadnych toszczeń z ifl'',ał:u
mniej szego wyn agrodzenia.
6. Wynagrodzenię ostateczne za wykonanie przedmiofu umowy zostanie ustalone jako
iloczyn falĆycznie wykonanych usług oraz cen jednostkowych z ofeĄ Wykonawcy
potwierdzonych ptzez przedstavńciela Zamawiaj ącego.
7. ostatecana kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy nie będzie
mogła przekroczyó ślodków przewidzianych w budzecie Gminy Sońsk, tj. 320 000,00 zł,
z uwzg1ędnieniem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 8.
{. Do-ofetIvykonawca -p{zyj$ 

23 % śtawkę podatku vAT. W prz1padku gdy z
odpowiednich przepisów wyrikaÓ będzie ima stawka podatku vAT niż 23 % strony zgodnie
ustalają że do ustug będących przedmiotem umowy będą stosowaó stawkę zgodną z
obowiągującymi przepisami w dacie wykonania usług' W takim przypadku wynagrodzenie
brutto ulegnie zrrianie furzy niezmienn1,rn wynagrodzeniu netto) w zależności od wysokości
stawki podatku VAT. 

N 7,

1. Zaplata łynagodzenia Wyko""##5T::"'i:nnffiL"' "aoferowanych w ofercie
Wykonawcy, naŚpi w okresach miesięcmych tj. po zakończeniu każdego miesiącą na
podstawie faktyczrie wykonanych usług w oparciu o zestawienie wykonanych usfug w
danym miesiącu, potwierdzonych ptzez przedstawiciela Zamawiaj ącego.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych pftez
Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu wraz z zestayńeniem wykonanych usług w
danpn miesiącu, potwierdzon;łrn przez przedstawiciela Zamawiaj 4cego.
3. Naleaności wynikające z doręczonych przez.Wykonawcę faktur będąpłatne prze1ewem na
rachunki bankowe podane w fakhxze w terminie do 14 dni od daĘ doręczenia faktury wraz
z zestawieniem wykonanych usłr:g w danym miesiącu, potwierdzonym przez przedstawicie1a
Zamawiającego'

Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.



5 ??Inaw:?Jący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usfug VAT i posiada
nr idenry{rkacyjny NIp 566-188-72-3 8

niezwłocznie potwierdzone w fomie oisemnói.
Zawiadomienia' oślariadczenia i inrra korespondencja wysyłane będą na adresy i faksy
(ane przez strony' Kaida Ze stlon zobowięula j est do informowania drugiej 

- 
strony ó

$8.' Odszkodowania i kary umowne' 1. w razie niewykonania lub nienaleĄtego wykonania umowy Wykona wca zapłaci
Zamawiaj ącemu karę umowną

. 1) Za przetłoczente terminu do usunięcia nieprawidłowości w spos obie rca\izac1t przedmiotu
umowy określonych- w $ 3 ust. 2 umowy . w wysokości 0,i % rynagrodzeńa brutto, októrym mowa w $.6. zwanego dalej w;'rragrodzeniem brutto - za kaŻdy izien prze6ocze1la
tetmirru, 1icząc od dnia następuj ącego po terminie okeślonym w protokóle z kontroli.
2) Z \fut|t odstąpienia przez Wykonawcę od przedmiotu um ouy^ z ptzyczynriezależnych od'
Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagródzenia brutto, o którym mowa w $ 6.
2. Zarnawiający zastzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
3. Zarnawiającemu 

. przysfuguje plawo potr4cenia kar umownych z .wynagtodzerna.Vy'ykonawcy, 
chociażby kary umowne były ńewymaga1ne.

4. W zakresie niewegulowanym w ust. 1-3 stlony ponoszĄ odpowiedzia1noś ó z,t:ału
niewykonania 1ub niena1ez1.tego wykonania umowy na zisadach ogóinych.

se.
i. Zamawiający może odstąpić 

". 
#",#*i:.JiJ".;To dni od powzięcia wiadomości

o okolicmościach uprawniaj ących do odstąpienia od umowy:
1)'W przypadku, gdy nastąpi utrata, cofnięcie Wykonawcy żezwolenia na prowadzenie
scfuoniska dla bezdomnych zwieruąt albo wydania decyĄ przezP owiatowego Lekatza
Weterynarii uniemożlirł'iającej dalsze prowadzenie działalności.
2) W prąrpadku trzykrotnego negat}nvnego wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczącej
sposobu realizacji przedmiotu umowy.
3) W prąrpadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usfug zgodnie z umową lub też nienalezycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne'
4) W razie wystąlienia istotnej zmiany okoliczności powodującej' że wykonanie umowy nie
leĄ rłjnteresieęrtbtrieanym; ezego nie moina było przewidziló-w chńli zawarcia umou,y,
zgodrlte z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Pta.wo załnówień publiczrrych w teminie
30 dni od powzięcia wiadomości o Ęch okolicznościach'
W takim prz5,padku Wykonawca moize żądaÓ wyłącznie rtynagrodzenia należnego z tytufu
wykonania części umowy.
Wykonawca zrzeka się wszeikich irrrrych roszczeń z t1tufu odstąpienia w okolicznościach'wyżej .wskazanych'

2' odstąfenie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinrro nastą)ić w formie
pisemnej z podaniem uzasadnięnia.

$ 10.
Informacje o sposobie komuniko.r'r'ania się stron

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna koresponden cja, ptzekazywane w związku
z niniejszą umową między stronami, sporządzane będą w formie pisemnej i podpisywane
przez stonę zawiadamiaj ącą pod rygorerrr nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia i inna
korespondencja mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub
listem poleconym , z zastzęzeniem ust. 2'
2, Za-wiadomjerua, oświadczenia i irrna koresponderrcja, przesyłane faksem winny zostaó

( }>^ f,b/,v'" 1)
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s 11.
Spory w)łrikłe na fle real;-^^:: .. .. ' 

Sprawy sporne

ńx"'*yar" j.i"r;;ż"#"fr,ł#;jszej umowy rozstt4rłanebędąptzez sąd powszechny

. s12.
' 

Ł.T:1T*o ""*.*oxTI:' JT::ł'óTl"*,,ą zastosowanie przepisy KodeksuLywrnego' ustawy z drna 29 
'.sĘczntazboT '*'"*J '".owlen publiczrrych (Dz. U' z2O1O r.' Nr 113, poz. 759 zpóźn' zm'1 orazwskian;;;;;;p.""pisy szczególne'

b{."H#i,'xTji1JP,fr""1j,ffi:.-: 
.o","jo']"*" btnuących egzemp7wzaĄjedaa d'a

i;'-.-.fiffiilł1"ii-tr'",".-? i'oo*y .ą nastąlujące składniki, I<tóte Zatnwiający i
l,,l specyfikacja Istotnvch wu.oŃo* zu*ówienia - zał' rtr 1
?) 9*rt'a Wykonawcy z dnia 26.10 .zo1z.,. .'łi' * i",. 

'
a1eŻek doĘc4l

ZAMAWIAJĄCY

(kontrasygnata skarbni ka €m iny)
..'1V{INA soŃsK',
i-ąio so'l't., uI. ci,,t.anowska 20' 
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