
UMOWA Nr 5/54M/2011

zawarta w dniu 20 maja 2011 r. w Płocku, pomiędzy:

l/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Kobylińskiego 6,

reprezentowanym przez członków Zarządu Związku w osobach:

II Andrzeja Nowakowskiego - Przewodniczącego Zarządu
2/ Mariusza Bieńka - Członka Zarządu
3/ Józefa Stradomskiego - Członka Zarządu

zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

II 2SITA Płocka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Płocku wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Sądu rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy za
numerem KRS 0000098586

reprezentowana przez:

1. Krzysztofa Izmajłowicz - Prezesa Zarządu
2. Tomasza Junkierta - Wiceprezesa Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy "Wykonawcą"

o następującej treści:

na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11
ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz na
warunkach określonych poniżej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:

I. Przedmiot umowy

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku
z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej rozumiany
jako następujące czynności:



1. odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu gmin: Bielsk,
Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów,
Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Wyszogród na zasadach zgodnych z ustawą
o ochronie zwierząt oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia pracownika gminy;

2. zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku obejmujące:
- zabezpieczenie miejsc w schronisku dla odłowionych zwierząt stosownie do pory roku,
wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

- prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt oddzielnie dla każdej z gmin objętych
przedmiotem zamówienia w tym nadanie numerów identyfikacyjnych zwierzętom oraz
każdorazowo informowanie o zdarzeniach: adopcja, upadek, eutanazja zwierzęcia;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem identyfikacyjnym /
dla potrzeb działań adopcyjnych prowadzonych w gminach;

- prowadzenie i przedkładanie zamawiającemu comiesięcznej pisemnej sprawozdawczości
związanej z przedmiotem zamówienia uwzględniającej każdorazowo informacje oddzielnie
dla każdej z gmin objętej przedmiotem zamówienia dla celów rozliczeniowych;

- każdorazowo gdy w okresie 12 miesięcy następuje zwolnienie miejsca przez zwierzę
oddane wykonawcy pod opiekę. Wykonawca na pisemny wniosek pracownika gminy
odławia, transportuje i utrzymuje kolejne zwierzę bezdomne zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wymaganiami wynikającymi z przedmiotu zamówienia bez dodatkowych
opłat;

- każdorazowo po okresie 12 miesięcy od momentu przyjęcia zwierzęcia do schroniska
Wykonawca przejmuje zwierzęta na utrzymanie i opiekę z własnych środków. Każda gmina
rozpoczyna pierwszy miesiąc z nowego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego z
tzw „otwartym kontem" miejsc. /

Zamawiający zakłada następującą liczbę miejsc dla każdej objętej przedmiotem zamówienia
gmin: Bielsk — 6 miejsc, Bodzanów- 10 miejsc, Brudzeń Duży- 6 miejsc, Bulkowo- 3
miejsca, Drobin - 3 miejsca, Gąbin - 3 miejsc, Mała Wieś- l miejsce, Nowy Duninów- l
miejsce, Radzanowo- 6 miejsca, Słupno - 4 miejsca, Staroźreby- 3 miejsca, Stara Biała- 5
miejsc, Wyszogród - 3 miejsca.

1.2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy skalkulowana jest przez Wykonawcę jako cena
łączna ryczałtowa, miesięczna za wszystkie miejsca pozostające do dyspozycji
Zamawiającego (za 54 miejsca) z zapewnieniem odłowienia, transportu i utrzymania oraz
opieki weterynaryjnej oraz wszelkich czynności z tym związanych określonych jako
przedmiot zamówienia.

l .3. Cena określona przez Wykonawcę została ustalona na okres ważności umowy i nie podlega
zmianie, z wyjątkiem przypadków niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z
odrębnych przepisów.



II. Prawidłowość wykonania umowy

2.1. Zamawiający uprawniony jest do bezpośredniej kontroli wykonywania przedmiotu umowy
za pośrednictwem wyznaczonych osób, bądź udzieleniu pisemnego upoważnienia przez
Zamawiającego.

2.2. Nieprawidłowości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy -

dokumentowane będą przez Zamawiającego pisemnym protokołem podpisanym
dwustronnie przez upoważnionych przedstawicieli stron.

2.3. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy, Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie o zakresie kontroli
załączając jednocześnie odpis protokołu kontroli wymienionego w ust. 2.2. pkt II
niniejszej umowy.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy usunąć
nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie 24 godzin (w dni
robocze) od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieprawidłowym
wykonywaniu umowy zgodnie z protokołem kontroli wymienionym w ust. 2.2. pkt II
niniejszej umowy.

2.5 . Stwierdzenie przez Zamawiającego nie wykonania przedmiotu umowy lub nieusunieeie
nieprawidłowości w wykonywania umowy określonej w ust. 2.4. pkt II niniejszej umowy w
ciągu miesiąca uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

2.6 .Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości wykonywania
umowyjest tel

2.7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z
prawidłowością realizacji umowy jest WPW.. W&^.<&*. tel.. £Ć£~. d£t. '4&

III. Obowiązki stron

3.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

3.1.1. terminowe wykonywanie przedmiotu urno wy,

3.1.2, informowanie Zamawiającego o wszystkich sprawach związanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

3. l .3. stosowanie się do poleceń Zamawiającego związanych z przedmiotem umowy.

3.2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

3.2.1. potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy w okresach rozliczeniowych,

3.2.2. terminowe realizowanie płatności w uzgodnionych przez strony terminach.



IV. Termin realizacji
SDlUUJSUL

4.1. Termin rozpoczęcia niniejszej umowy strony określają na dzień 1-4 maftfa 201 1 roku

4.2. Terminem zakończenia realizacji niniejszej umowy będzie dzień 3 1 grudnia 2013 roku.

V. Wynagrodzenie

5.1. Strony umowy jednomyślnie oświadczają, że obowiązującą w toku realizacji niniejszej
umowy formą rozliczeń jest wynagrodzenie ryczałtowe.

5.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną z
zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych, kwotę 13.499,91 zł brutto
(słownie: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
jeden groszy brutto) miesięcznie.

5.3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy w okresach miesięcznych w terminie 30 /~
dni od chwili złożenia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

5.4. Postawą miesięcznej faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest należność ryczałtowa
za utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt a do wynagrodzenia Wykonawca w
fakturze Vat doliczy obowiązującą stawkę podatku VAT.

5.5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy.
5.6. Strony informują się o posiadanych numerach NIP:

Zamawiający - 774-19-77-335

Wykonawca - 774-22-33-499

5.7. Do odbioru przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego upoważniona jest

Katarzyna Rogucka — Maciej o wska — Dyrektor Biura Związku

5.8. Za realizacje przedmiotu umowy po strome Wykonawcy odpowiedzialny jest

5.9. Zgodnie z posranowieniem art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (
przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania niniejszej umowy na sumę 5% ceny ofertowej brutto. Przy czym wartość
zamówienia dla ustalenia sumy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyrażać
się będzie poprzez iloczyn stawki ryczałtowej miesięcznej za utrzymanie 54 miejsc dla
bezdomnych zwierząt w schronisku, zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie i
liczby miesięcy obowiązywania umowy (tj. od momentu podpisania umowy do grudnia
2013 roku) i wynosi 22.949,85 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset
czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy/

5.10. Zabezpieczenie może być złożone w:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2



ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Zwrot zabezpieczenia następuje na warunkach opisanych w art. 151 ustawy Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego
za należycie wykonane.

VI. Odstąpienie od umowy

6.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
bez zachowania terminów wypowiedzenia, w wypadku:

6.1.1. jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

6.1.2. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w terminach określonych w
mniejszej umowie,

6.1.3. jeśli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

6.2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego,
Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów utrzymania przyjętych przez
Wykonawcę do schroniska zwierząt do czasu upływu 12 miesięcy od daty przyjęcia
zwierzęcia do schroniska lub zabrania na swój koszt zwierząt których dotyczy umowa i
umieszczenia ich w innym miejscu do tego przystosowanym w terminie 3 dni od daty
określonej w pkt 6.4. niniejszej umowy.

6.3. Odstąpienie od umowy dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej.

6.4. W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są w terminie 3 dni od doręczenia
pisma o odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania przedmiotu
umowy na dzień odstąpienia.

6.5. Strony jednomyślnie postanawiają, iż:

a/ nie rozpoczęcie przez Wykonawcę wykonywania niniejszej umowy w terminach określonych
niniejszą umową,

b/ odstąpienie od wykonywania umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego,

6.6. Jeżeli w skutek nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez
Wykonawcę powstała szkoda po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
jej pokrycia w pełnej wysokości.

6.7. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku:

6.7.1. nie wywiązania się Zamawiającego z postanowień umowy
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6.7.2. braku stwierdzenia nieterminowej płatności za wykonaną usługę

VII. Postanowienia ogólne

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawa zamówień publicznych.

7.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.3. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy
właściwym dla rozstrzygania sporów między stronami niniejszej umowy będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału: po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. l Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, póz. 2008 ze zm.),

2. Dokument potwierdzający wpis schroniska do rejestru podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii na
obszarze jego właściwości,

3. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami z terenu gmin objętych zamówieniem,

4. Polisa aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie
prowadzonej przez wykonawcę działalności,

5. Umowa z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt lub przedsiębiorcą
posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt,

6. Pisemna charakterystyka prowadzonego schroniska dla zwierząt z podaniem informacji
dotyczącej lokalizacji, z uwzględnieniem wymagań określonych Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.
U. 2004 r. Nrl 58, póz. 1657).

Zamawiający

f

Wykonawca
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Związku Gmin/RegieńiL. Płockiego



Aneks Nr 2/2011 z dnia l sierpnia 2011 roku

do umowy nr 5/54M/2011 z dnia 20 maja 2011 roku, pomiędzy:

1. Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Kobylińskiego 6,

Reprezentowanym przez członków Zarządu Związku w osobach:

1. Andrzeja Nowakowskiego - Przewodniczącego Zarządu

2. Mariusza Bieńka - Członka Zarządu

3. Józefa Stradomskiego - Członka Zarządu

Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

2. SITA Płocka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Płocku wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział

Gospodarczy za numerem KRS 0000098586

reprezentowana przez:

1. Krzysztofa Izmajłowicza - Prezesa Zarządu
2. Tomasza Junkierta -Wiceprezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą"

Mocą niniejszego aneksu strony umowy nr 5/54M/2011 z dnia 20 maja 2011 roku,

postanawiają:

, §1

W punkcie l ust. 2. umowy nr 5/54M/2011 z dnia 20 maja 2011 roku zmienionej Aneksem

Nr l roku, który otrzymał brzmienie:

„Zamawiający zakłada następującą liczbę miejsc dla każdej z gmin objętej przedmiotem

zamówienia: Bielsk - 6 miejsc, Bodzanów - 9 miejsc, Brudzeń Duży - 6 miejsc, Bulkowo - 3

miejsca, Drobin - 3 miejsca, Gąbin - 3 miejsca, Mała Wieś - l miejsce, Nowy Duninów - 2

miejsca, Radzanowo - 6 miejsc, Słupno - 4 miejsca, Staroźreby - 3 miejsca, Stara Biała - 5
miejsc, Wyszogród -3 miejsca".

dokonać zmiany treści przedmiotowego punktu w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowych

zapisów dotyczących liczby miejsc dla każdej z gmin objętej przedmiotem zamówienia

przyjmuje się następujący zapis:



„ Zamawiający zakłada następującą liczbę miejsc dla każdej z gmin objętej przedmiotem

zamówienia: Bielsk - 6 miejsc, Bodzanów - 8 miejsc, Brudzeń Duży - 6 miejsc, Bulkowo - 3

miejsca, Drobin - 3 miejsca, Gąbin - 3 miejsca, Mała Wieś - l miejsce, Nowy Duninów - 2

miejsca, Radzanowo - 6 miejsc, Słupno - 4 miejsca, Staroźreby - 3 miejsca, Stara Biała - 5

miejsc, Wyszogród - 4 miejsca".

§2

Pozostałe warunki umowy nr 5/54M/2011 z dnia 20 maja 2011 roku pozostają niezmienione.

§3

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Niniejszy aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału.

Wykonawca Zamawiający
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