
UMOWA

O.r J •
zawarta w dniu :?.w.Wftlw..2013 r. w Wolominie pomiedzy:

Gmina. Wolornin - Miejskim Zaktadem Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sienkiewicza I, 05-200
Wotomin, REGON: 14611407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym
przez:
1) Marcina Gromka - Dyrektora,
2) Ann? Gdyrzyriska - Gtownego Ksiegowego

Fundacja ,,Przyjaciele Braci Mniejszych" z siedziba w Jablonncj, ul. Modliriska 107 B, 05-110
Jablonna, KRS nr 0000372116, REGON: 142749794, NIP: 536-189-85-80, zwana dalej Wykonawc^,
reprezentowana przez Iwone Kowalik - Czionkiem Zarzadu.

Ze wzgledu na wartosc nieprzekraczaja,ca wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 14 000 euro, do
niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pozn. zm.).

§1
Przedmiotem umowy jest przyjecie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierzat odiowionych
z tcrenu Gminy Wotomin.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy oraz znajduje sie w sytuacji umozliwiajacej jego wykonanie, a ponadto, ze przy
wykonywaniu przedmiotu umowy postugiwac sie bedzie wykwalifikowanym personelem,
posiadaj^cym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

§3
Wykonawca zobowi^zany jest do przyjmowania zagubionych, zWakanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwierzat, w szczegolnosci tych, ktore w wyniku zdarzeri losowych nie sa
zdolne samodzielnie egzystowac.

§4
Wykonawca zobowiazany jest do:

1) objecia bezdomnych zwierzat opieka, polegajac<| na zapewnieniu zwierz^tom: pomieszczen lub
boksow chroniacych je przed zimnem, upatami i opadami atmosferycznymi, z dostepem swiatla
dziennego, urnozliwiajacych zwierzetom swobodne poruszanie sie, a takze odpowiedniej karmy
i stalego dostepu do wody zdatnej do picia;

2) oznaczania mikroczipem bezboles'nie apllkowanym podskornie oraz wprowadzania danych do
ogolnokrajowej bazy danych dotyczacej czipowanych zwierzat od 15. dnia pobytu w schronisku;

3) prowadzenia dokumentacji osob adoptujacych zwierzeta lub odbierajacych zaginione ze
schroniska;

4) przetrzymywania odlowionych zwierzat w schronisku;
5) poszukiwania opiekunow dla zwierzat i przekazywania do adopcji osobom zainteresowanym ich

posiadaniem, zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe;
6) rzetelnego prowadzenia dokumentow adopcyjnych, w tym kwestionariusza przedadopcyjnego

i adopcyjnego - wedlug wzorow okrcslonych w zalacznikach nr 1 i 2 do umowy;
7) zawierania umow adopcyjnych na podstawie danych osobowych zawartych w dokumentach

tozsamosci - wedhig wzoru okreslonego w zalaczniku nr 3 do umowy;
8) prowadzenia adopcji tymczasowych - za zgoda Zamawiaja.cego;
9) przedktadania do 7. dnia kazdego miesiaca lub na za.danie Zamawiajacego informacji

zawieraja.cych dane o zwierzetach (osobno o psach i kotach): przyj^tych do schroniska, oddanych
do adopcji (wraz z zaia.czeniem kopii umowy adopcyjnej), poddanych eutanazji (z podaniem
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przyczyn), padrych (z podaniem przyczyny), pozostajacych w schronisku lub lecznicy
weterynaryjnej, z zalaczemem czytelnych, kolorowych fotografii i numeru c/ipu;

10) zamieszczania na stronie internetowej schroniska lub przekazywania wersji elektronicznych
czylelnych, kolorowych zdjec zwierzat przeznaczonych do adopcji.

§5
Wykonawca bcdzie przyjmowal calodobowo zgloszenia telelbniczne o koniecznosci przyjecia
bezdomnych zwierzat do schroniska od Zamawiajacego - w godzinach pracy, a takze od Wykonawcy
ktory bcdzie swiadczyl uslugi odfewiania bezdomnych zwierzat z terenu Gminy Wotomin.

§6
1. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokladnej ewidencji zwierzat przyjelych do

schroniska, zawierajacej w szczegolnosci:
1) dat^ przyjecia zwierzccia;
2) numer czipu;
3) miejsce przebywania zwierzecia;
4) informacje na czyje zlecenie zwierze^ zostalo przyjete do schroniska;
5) czytelne, kolorowe fotografie zwierzecia.

2. Informacje z ewidencji dotyczace danego zwierzecia Wykonawca dotacza do faktury za wykonana

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 3000 zl

brutto (slownie: trzy tysiace zlotych) za jedno zwierze.
2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przckroczyc lijeznie kwoty 44 280 z\o (slownie: czterdziesci cztery tysiace dwiescie osiemdziesiat zlotych) i obejmuje wszelkie

koszty Wykonawcy zwiazane z wykonywaniem umowy.
3. Wynagrodzenie bcdzie wyplacane Wykonawcy na podstawie faktury wystawianej na koniec

kazdego tygodnia, potwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie prawidfowosci wykonania
umowy, w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajacego, przelewem na
konto podane na fakturze. Do faktury Wykonawca dolacza informacje, o ktorych mowa w § 6 .

4. Za date platnosci uznaje sie dzieri obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8
Do ko i iUik lou miv'd/s sob;) slrony \\y/nnc/aja naslepujqce osob\
1) ze strony Zamawiajacego:

Pani Lena Osiejewicz
telefon: 22 76 1-34-89, faks: ................................... ,
e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.wolomin.pl

2) ze strony Wykonawcy:
Pani Iwona Kowalik
telefon: 506-403-5 14, faks: ................................... ,
e-mail: fpbm_adopcj e@wp.pl

§9
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunkow wykonywania umowy.

§10
1. W przypadku opoznicnia w wykonaniu, nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy

z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszego rozwiazania umowy
z 14-dniowym okresem wypowicdzenia.

2. Za odstapienie od umowy przez Wykonawcy lub w przypadku rozwiqzania umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu
kar^ umowna w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 7 ust. 2.

3. Zaplacenie przez Wykonawc? kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiajacego do zadania



odszkodowania na zasadach ogolnych.
4. Wykonawca wyraza zgod$ na potracenie kar umownych z kwoty naleznego wynagrodzenia.

§«
Zamawiajacy moze odstapic od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie bedzie sluzylo
interesowi publicznemu, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawierania umowy - w termrnie
30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia z tytulu wykonanej czesci umowy.

§12
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dniaje j podpisania dodnia 31 grudnia2013 r.

§13
W sprawach nicuregulowanych niniejsza umow^ stosuje sie_ przepisy Kodeksu cywilnego.

§14
Spor>' wynikle na tie niniejszej umowy rozpatrywac bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych cgzcmplarzach, z czego dwa dla
Zamawiajacego, ajeden dla Wykonawcy.

Zamawiajqcy Wykonawca

Zalaczniki:

zalacznik nr 1 - wzor kwestionariusza przedadopcyjnego,
zalacznik nr 2 - wzor kwestionariusza adopcyjnego,
zalacznik nr 3 - wzor umowy adopcyjnej,

KIEROWNIK
Dzlalu Gospwfcirki

Lena Osiejewi
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UMOWA NR

zawarta w dniuVK. **.^/?^'ft. 2013 roku w Wotominie miedzy:
Gminq Wolomin - Miejskim Zakladem Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sienkiewicza 1,
05-200 Wolomin, REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej
Zamawiaji|cyni, reprezentowanym przez:
1) Marcina Gromka - Dyrektora,
2) Monike Haras - Glowna Ksiegowa,
a
Kundue]a ,,Przyjaciele Braci Miniejszych" z siedzib^ w Jablonnej, ul. Modlinska 107B,
05-110 Jablonna, REGON: 142749794, NIP: 536-189-85-80, zarejestrowan^ w Sadzie
Rejonowym dla. M.st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr 0000372116, zwan^ dalej Wykonawca^
reprezentowana przez Czlonka Zarzadu I won? Kowalik.

W trybic przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 7. pozn. zm.), na podstawie
oferty zlozonej przez Wykonawce, zostaia zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1
Przedmiotem umowy jest odlawianie bezdomnych zwierzat z terenu Gminy Wolomin, ich
transport, przyjecie i utrzymanie w schronisku.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia do
wykonania przedmiotu umowy oraz znajduje sie w sytuacji umozliwiajacej jego wykonanie,
a ponadto, ze przy wykonywaniu przedmiotu umowy poslugiwac sie bedzie
wykwalifikowanym personelem, posiadajacym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

§3
W zakresie odlawiania bezdomnych zwierzat i ich transportu Wykonawca obowiazany jest
do:
1) odlawiania zwierzat postugujac sie sprzetem do tych celow przystosowanym,

umozliwiajacym bezpieczne i humanitarne, jak najmniej uciazliwe dla zwierzat wykonanie
tej czynnosci, tj. bronia pneumatyczna z zastosowaniem srodka odurzajacego lub innym
urz^dzeniem niestwarzajacym zagrozenia dla ich zycia i zdrowia oraz niezadaj^cym im
cierpien;

2) transportowania zwierzat przystosowanym pojazdem w sposob niestwarzajacy zagrozenia
dla ich zycia i zdrowia oraz niezadajacym im cierpien;

3) odlawiania, rowniez za pomoc^ srodkow farmakologicznych, bezdomnych zwierzat z
terenu Gminy Wolomin;

4) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej i diagnostycznej podczas
przeprowadzonej akcji odlawiania i transportu zwierz4t;

5) przewozenia bezdomnych zwierzat samochodem przystosowanym do transportu zwierzat
do schroniska dla zwierzat lub miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego;

6) przeprowadzania interwencji dotycz^cych zwierzat agresywnych powodujacych
zagrozenie dla ludzi oraz transportu zwierzat rannych w wypadkach i wymagaj^cych
udzielenia pomocy weterynaryjnej - w ciagu 1 godziny od momentu przyjecia zgloszenia;

7) przeprowadzenia interwencji w innych przypadkach - w dniu przyjecia zgloszenia.
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okolic/nosci przyjecia zwierzecia. Kopie notatki Wykonawca przekazuje Zamawiajaccmu
nastepnego dnia.

§7
Zwierzeta umicszczone w schronisku dla zwicrzat bedq zwracane ich wlascicielom w ciagu
14 dni od dnia przyjccia do schroniska, po udokumentowaniu pr/.e/. nich swoich praw
wtascicielskich do zwierzecia.

§8
1. Wykonawca zobowiazany jest do provvad/cnia dokladnej ewidencji zwierzat przyjetych

do schroniska, zawierajacej w szczegolnosci:
1) date i miejsce odiowienia lub przyjecia zwierzecia;
2) numer czipu;
3) miejsce przebywania zwierzecia;
4) inlbrmacje na c/yje zleccnie zwierze zostalo przyjetc do schroniska;
5) czytclne, kolorowe tbtografie zwierzecia.

2. Informacje z ewidencji dotyczace dancgo zwierzecia Wykonawca dotacza do taktury za
wykonan^ usluge.

§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 3-5 Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 3 690,00 zt brutto (stownie: trzy tysiace s/escset
dziewiecdziesiat zlotych) zajcdno zwier/.e.

2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w usl. 1, nie mozc przekroc/.yc lacznie kwoty
96 310,00 zl brutto (slownie: dziewiecdziesiat szesc tysiecy trzysta dziesier zJotych)
i obejmuje wszelkic koszty Wykonawcy zwiazanc z wykonywaniem umowy.

3. Wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej na
koniec kazdego miesi^ca, potwierdzonej przez Zamawiajaccgo w zakresie prawidlowosci
wykonania umowy, w terminie 30 dni od daty dore\;zenia faktury do siedziby
Zamawiajacego, przelewem na konto podane na fakturze. Do faktury Wykonawca
dolacza informacje, o ktorych mowa w § 8 ust. 2.

2. Za date pJatnosci uznajc sie dzieh obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10
Do kontaktow miedzy soba strony wyznaczaj^ nastepujace osoby:
1) /e strony Zamawiajacego:

Pan/Pani Lena Osiejcwicz
telefon: 22 761-34-89
e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.wolomin.pl

2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani Iwona Kowalik
telefon: 506403514
e-mail: fpbm_adopcjeC^wp.pl

§"
Zamawiajacy zastrzega sobic prawo do przeprowadzania kontroli warunkow wykonywania
umowy.

§ 12
l.W przypadku opoznicnia w wykonaniu, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszego rozwiazania



UMOWA N R . . .

zawarta wdniu . !y^\. 2013 roku w Wolominie miedzy:

Wolomin - Miejskim Zakladem Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sienkiewicza 1,
05-200 Wolomin, RHGON: 14621 1407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej
Zamawiajqcym, reprezentowanym przez:
1 ) Marcina Gromka - Dyrektora,
2) Monike Haras - Glowna Ksiegowij,
a
Wojciechem Spruchem — prowadz^cym dzialalnosc gospodarcza pod firma ,,Wojciech
Spruch PHU WOJCIECH", z siedziba w Warszawie, ul. Krasiczyriska 11 lok. 20, 03-379
Warszawa, REGON: 01 1 134752, NIP: 5271042473, wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, zwanym dalej Wykonawcq.

W trybie przctargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 1 13, poz. 759, z pozn. zm.), na podstawie
oferty zlozonej przez Wykonawce, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic calodobowa opieke
weterynaryjn^ na wypadek zdarzeri drogowych i innych zdarzen losowych na terenie Gminy
Wolomin z udziatem zwierzat bezdomnych wymagajacych udzielenia niezbednej pomocy
weterynaryjnej.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia do
wykonania przedmiotu umowy oraz znajduje sie w sytuacji umozliwiajacej jego wykonanie,
a ponadto, ze przy wykonywaniu przedmiotu umowy poshigiwac sie bedzie
wykwalifikowanym personelem, posiadajacym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

§3
Wykonawca zobowiazany jest do;
1) przyjmowania zwierzat, o ktorych mowa w § 1 i wykonywania uslug weterynaryjnych

w zakJadzie leczniczym dla zwierzat w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o zakJadach leczniczych dla zwier/^t (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95, z pozn. zm),
w wymiarze calodobowym, w tym w dni swiateczne;

2) dysponowania srodkiem transportu i sprzetem niezbednym do transportu zwierzat;
3) prowadzenia dokumentacji lekarskiej wykonywanych uslug (ze szczegolnym

uwzglednieniem przypadkow eutanazji), dokonywania szczegolowych wpisow
zastosowanych zabiegow i leczenia do kart zdrowia zwierzat;

4) udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w mozliwie najkrotszym czasie, jednak nie
pozniej niz w ci^gu 1 godziny od momentu przyj^cia zgloszenia;

5) przeprowadzenia badania ogolnego stanu zdrowia zwierzecia bezdomnego (psa, kola)
poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku innego zdarzenia losowego
wymagaj^cego udzielenia niezbednej pierwszej pomocy wraz z wykonaniem zabiegow
ratujacych zdrowie i zycie zwierzecia;

6) udzielania niezbednej pomocy weterynaryjnej w celu ratowania zdrowia i zycia
zwierzecia,
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7) zapewniania wyjazdow do wypadkow i innych zdarzen na terenie Gminy WoJomin,
w ktorych poszkodowane 53 zwierzeta bezdomne (psy, koty);

8) przyjmowania zgloszeri od Strazy Miejskiej w Wotominie i Policji - w takim przypadku
Wykonawca sporzadza notatke na lemat okolicznosci przyjecia zgioszenia, zawierajaca.
w szczegolnosci: date, lokalizacje zdarzenia, opis zwierzecia wymagajacego pomocy,
rodzaj obrazeri i zakrcs wykonywanych zabiegow, imie i nazwisko osoby zgtaszajacej,
a nastepnie przekazuje niezwtocznie jej kopie Zamawiajacemu;

9) przyjmowania zgloszen od Zamawiajacego oraz utrzymywania staJego codziennego
kontaktu telefonicznego z wlasciwymi pracownikami Zamawiajacego;

10) zapewnienie miejsca do okresowego przetrzymania zwierzat do momentu, w ktorym ich
stan zdrowia pozwoli na przckazanie ich do schroniska lub organizacji pozarzadowej,
ktorej celem statutowym jest ochrona zwierzat.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie stanowiace

iloczyn cen jednostkowych netto poszczegolnych usiug weterynaryjnych, okreslonych
w fonnularzu ofertowym Wykonawcy stanowiacym zal^cznik nr 1 do umowy i liczby
faktycznie wykonanych uslug, powiekszone o obowiazujaca stawk? podatku od towarow
i uslug.

2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust, 1, nie moze przekroczyc l^cznie kwoty
35 000,00 zl brutto (slownie: trzydziesci piec tysiecy).

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwi^zane
z wykonywaniem umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy comiesiecznie, na podstawie faktury
potwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie prawidlowosci wykonania umowy,
w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajacego, przelewem na
konto podane na fakturze.

5. Do faktury Wykonawca zalacza comiesieczny rejestr uslug, ktorego wzor stanowi
zalacznik nr 2 do umowy, zawierajacy liczbe i opis przeprowadzonych interwencji (data
zdarzenia, zdjecie zwierzecia, miejsce zdarzenia, rozpoznanie, rodzaj udzielonej pomocy,
informacja o osobie zglaszajacej interwencje).

6. Za date platnosci uznaje sie dzieri obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5
Zamawiaj^cy nie ponosi kosztow interwencji w wyniku, ktorej nie udzielono zwierzeciu
pomocy weterynaryjnej.

§6
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunkow wykonywania
umowy.

§7
Do koniaktow miedzy sobg strony wyznaczaja. nastepujace osoby:
1) ze strony Zamawiajacego:

Pani Lena Osiejewicz
telefon:22761 3489
e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.wolomin.pl

2) Wykonawca - Pan Wojciech Spruch
telefon: 22 787 89 02
e-mail: wspruch.lecznica@wp.pl.



§8
1. W przypadku opoznienia w wykonaniu. nie wykonania lub nienalezytego wykonania

umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszego
rozwiazania umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

2. Za odstapienie od umowy przez Wykonawcy lub w przypadku rozwiazania umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umownzj w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 4
ust. 2.

3. Zaplacenie przez Wykonawcy kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiajacego do
zqdania odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca wyraza zgod^ na potracenie kar umownych z kwoty naleznego
wynagrodzenia.

§9
Zamawiajacy moze odstapic od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie bedzie sluzyfo
interesowi publicznemu, czego nie mozna byJo przewidziec w chwili zawierania umowy -
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia z tytulu wykonanej czesci umowy.

§10
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dniajej podpisania do dnia 31 grudnia 2013 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maj^ zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy - Prawo zamowieri publicznych.

§12
Spory wynikle na tie niniejszej umowy rozpatrywac bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 13 \e niniejsz^ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa dla

Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

G*6wny Ksi^gowy

Harat

zalaczniki:
zalacznik nr 1 - formularz ofertowy Wykonawcy
zalacznik nr 2 - wzor comiesiecznego rejestru uslug

WYKONAWCA

WOJCIECH
Wojclech Spruch

ul.Krasiczyftska11 lok. 20
03-379 Warszawa

REGON:011134752

Ewa



Umowa nr: 33 z dnia 03.10.2013

Zawarta pomi^dzy:

(imina Wolomin - Miejskim Zakladem Drog i Zicleni w Wolominie, ul. Sienkiewicza 1,
05-200 Woiomin, REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej
/aimmiajijcym, reprezentowanym przez:
1) Marcina Gromka - Dyrektora,
2) Monik^ Haras- Glownego ksi^gowego

Firma PHU Wojciech Spruch
ul. Krasiczyriska 11 lok 20; 03-379 Warszawa
REGON: 011134725, NIP: 527- 104-24-73 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalnosci Gospodarczej, zwanym dale] Wykonawca.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowi^zuje sit? zapewnic catodobowa^ opieke weterynaryjna na
wypadek zdarzeri drogowych i innych zdarzeh losowych na terenie Gminy Wolomin z udziafem
zwierzat bezdomnych wymagajacych udzielenia niezbednej pomocy weterynaryjnej.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy oraz znajduje sie w sytuacji umozliwiajaeej jego wykonanie, a ponadto, ze przy
wykonywaniu przedmiotu umowy poshigiwac si$ bedzie wykwalifikowanym personelem,
posiadaj^cym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

§3
Wykonawca zobowiazany jest do:

1) przyjmowania zwierzat, o ktorych mowa w § 1 i wykonywania ushig weterynaryjnych
w zakJadzie leczniczym dla zwierzat w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakladach
leczniczych dla zwierzat (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95, z pozn. zm), w wymiarze
catodobowym, w tym w dni swiateczne;

2) dysponowania srodkiem transportu i sprzetem niezbednym do transportu zwierzat;
3) prowadzenia dokumentacji lekarskiej wykonywanych uslug (ze szczegolnym uwzgl^dnieniem

przypadkow eutanazji), dokonywania szczegolowych wpisow zastosowanych zabiegow i leczenia
do kart zdrowia zwierzat;

4) udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w mozliwie najkrotszym czasie, jednak nie pozniej
niz w ciagu 1 godziny od momentu przyjecia zgloszenia;

5) przeprowadzenia badania ogolnego stanu zdrowia zwierzecia bezdomnego (psa, kota)
poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku innego zdarzenia losowego
wymagajijcego udzielenia niezbednej pierwszej pomocy wraz z wykonaniem zabiegow
ratuj^cych zdrowie i zycie zwierzecia;

6) udzielania niezbednej pomocy weterynaryjnej w celu ratowania zdrowia 1 zycia zwierzecia,
7) zapewniania wyjazdow do wypadkow i innych zdarzeri na terenie Gminy Wolomin, w ktorych

poszkodowane 53 zwierzeta bezdomne (psy, koty);
8) przyjmowania zgloszen od Strazy Miejskiej w Wolominie i Policji - w takim przypadku

Wykonawca sporz^dza notatke na temat okolicznosci przyjecia zgloszenia, zawierajqca
w szczegolnosci: date, lokalizacj? zdarzenia, opis zwierzecia wymagaj^cego pomocy, rodzaj



Umowa nr: z dnia 03.10.2013

obrazeri i zakres wykonywanych zabiegow, inii? i nazwisko osoby zgjaszajacej, a nastepnie
przekazuje niezwjocznie jej kopi? Zamawiaj^cemu;

9) przyjmowania zgloszeri od Zamawiajacego oraz utrzymywania statego codziennego kontaktu
telefonicznego z wlasciwymi pracownikami Zamawiajacego;

10) zapewnienie miejsca do okresowego przetrzymania zwierzat do momentu, w ktorym ich stan
zdrowia pozwoli na przekazanie ich do schroniska lub organizacji pozarzadowej, ktorej celem
slatutowym jest ochrona zwierzat.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przyshjguje wynagrodzenie stanowia.ce iloczyn

cen jednostkowych netto poszczegolnych uslug weterynaryjnych, okreslonych w Rejestrze usJug
weterynaryjnych wykonanych w danym tygodniu, ktorego wzor stanowi zalacznik do umowy
i liczby faktycznie wykonanych uslug, powiekszone o obowiazujaca stawk? podatku od towarow
i ustug.

2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust, I, nie moze przekroczyc lacznie kwoty 8000. 00
i\o (sfownie: osiem tysiecy 00/100).

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkic koszly Wykonawcy zwiazane
7. wykonywanicm umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie wjpiacane Wykonawcy cotygodniowo, na podstawie faktury
potwierd/,onej przez Zamawiajacego w zakresie prawidlowosd wykonania umowy, w terminie
7 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajacego, przelewem na konto podane na
iakturze.

5. Do faktur> Wykonawca zalacza tygodniowy rejestr usJug, o ktorym mowa w ust. 1, zawierajacy
liczby i opis przeprowadzonych interwencji (data zdarzenia, zdjecie zwierzecia, miejsce
zdarzenia, rozpoznanie, rodzaj udzielonej pomocy, informacja o osobie zgtaszajacej interwencje).

6. Za date platnosci uznaje si^ dzieri obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5
Zamawiajacy nie ponosi kosztow interwencji w wyniku, ktorej nie udzielono zwierzeciu pomocy
weterynaryjnej.

§6
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunkow wykonywania umowy.

§7
Do kontaktow miedzy soba strony wyznaczaja nast^pujace osoby:
1) ze strony Zamawiajqcego:

Pani.Lena Osiejewicz
telefon: 761 34 89 e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.wolomin.pl

2) ze strony Wykonawcy:
Pan Wojciech Spruch
telefon: 602 767 175 i e-mail; wspruch.lecznicafoiwn.pl

§8
1. W przypadku opoznienia w wykonaniu, nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy

z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszego rozwiazania umowy
z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

2. Za odstapienie od umowy przez Wykonawcy lub w przypadku rozwiazania umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10% wartosci umowy brutto. okreslonej w § 4 ust. 2.

3. Zaptacenie przez Wykonawcy kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiaja.cego do 74dania
odszkodowania na zasadach ogolnych.



Umowanr-ji z dnia 03.10.2013

A. Wykonawca wyra/a zgodc na polracenie kar umownych / kwoty naleznego wynagrodzenia.

§*
Zamawiajacy moze odstapic od umowy w syluacji. gdy wykonanie umowy nie bedzic stuzylo
intcresowi puhliczncmu, czcgo nie mozna bylo przcwidziec w chwili zawierania umowy w terminie
30 dni od powziccia vviadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia z tytulu wykonanej c/^sci umowy.

§1«
Uniowa zostaje zawarta na c/as okreslony od dnia jcj podpisania do dnia 8 listopada 2013 r.

W sprawach nicuregulowanych niniejsz^ umowa majij zastosowanic przepisy Kodeksu cywilncgo
i ustawy - Prawo zamowieii publicznych.

§12
Spon wynikic na lie niniejs/uj umowy rozpatr\'wac bcdzie s^d wlascivvy dla sicdzihy /amawiajaccgo.

§13
lJnu>w$ niniejs/a sporzadzono w tr/ech jednobrzmiacych egzemplarzach, / czego dwa dla
/amawiajacego. a jcden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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zawarta w dniu £(hw4*Q..2013 r. w Wotommie pomi^dzy:

( .miiuj Wolomin - Miejskim Zakladcm Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200
Wotomin, RKGON: 14611407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej Zamawiajqcym,
reprezentowanym przez Marcina Gromka - Dyrektora.

Wojciechem Spruchem - wtascicielem firmy PHU Wojciech Spruch, z siedziba w Warszawie ul.
Krasiczyriska 11 lok. 20, REGON: 011134752, NIP: 5271042473, zarejestrowanej w Urzedzie Miejskim
w Wotominic pod numerem , zwanym dale] Wykonawca.

§ 1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic catodobowa^ opieke weterynaryjng na wypadek
zdarzeri drogowych i innych zdarzeti losowych na tcrenie Gminy Wolomin z udziatem zwierzat bezdomnych
wymagajacych udzielenia niezbednej pomocy weterynaryjnej, oraz odlawianie bezdomnych zwierzat
z terenu gminy Wolomin wraz z transportem ich do lecznicy i wykonaniem niezbednych zabiegow, tj.
szczepienia, sterylizacji lub kastracji.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy oraz znajduje sie w sytuacji umozliwiaj^cej jego wykonanie, a ponadto, ze przy
wykonywaniu przedmiotu umowy postugiwac sie bedzie wykwalifikowanym personelem, posiadajacym
stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

§3
Wykonawca zobowiazany jest do:

1) przyjmowania zwierzat, o ktorych mowa w § 1 i wykonywania uslug weterynaryjnych w zaktadzie
leczniczym dla zwierzat w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakladach leczniczych dla
zwierzat (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95, z pozn. zm), w wymiarze calodobowym, w tym w dni
swiateczne;

2) odlawiania bezdomnych zwierzat za pomocy srodkow farmakologicznych, a takze poslugujac sie
sprz^tem do tych celow przystosowanym, umozliwiajacym bezpieczne, humanitarne i jak najmniej
uciazliwe dla zwierzat wykonanie tej czynnosci, tj. bronia pneumatycznq z zastosowaniem srodka
odurzajacego lub innym urzadzeniem niestwarzajqcym zagrozenia dla ich zycia i zdrowia oraz
niezadajacym im cierpien;

3) dysponowania srodkiem transportu i sprzetem niezb^dnym do transportu zwierzat;
4) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej i diagnostycznej podczas przeprowadzonej akcji

odlawiania i transportu zwierzat;
5) przeprowadzania interwencji dotyczacych zwierzat agresywnych powodujacych zagrozenie dla ludzi

oraz transportu zwierzat rannych w wypadkach i wymagajacych udzielenia pomocy weterynaryjnej
w cia.gu 1 godziny od momentu pr/yjecia zgloszenia;

6} przeprowadzenia interwencji w innych przypadkach - w dniu przyj^cia zgtoszenia;
7) prowadzenia dokumentacji lekarskiej wykonywanych uslug (ze szczegolnym uwzglednieniem

przypadkow eutanazji), dokonywania szczegolowych wpisow zastosowanych zabiegow i leczenia do
kart zdrowia zwierzat;

8) udziclania pierwszej pomocy weterynaryjnej w mozliwie najkrotszym czasie, jednak nie pozniej niz
w ciagu I godziny od motnentu przyj^cia zgloszenia;

9) przeprowadzenia badania ogolnego stanu zdrowia zwierzecia bezdomnego (psa, kola) poszkodowanego
w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku innego zdarzenia losowcgo wymagajacego udzielenia
niezbednej pierwszej pomocy wraz z wykonaniem zabiegow ratujacych zdrowie i zycie zwierzecia;

10) udzielania niezbednej pomocy weterynaryjnej w celu ratowania zdrowia i zycia zwierzecia,

. ;
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11) zapewniania wyjazdow do wypadkow i innych zdarzeii na terenie Gminy Wolomin, w ktorych
poszkodowane sa zwierzeta bezdomne (psy, koty);

12) przyjmowania zgioszeri od Strazy Miejskiej w Wotominie i Policji - w takim przypadku Wykonawca
sporzadza notatke na temat okolicznosci pr/yjecia zgloszenia. zawierajaca w szczegolnosci: date,
lokalizacje zdarzenia. opis zwierz^cia wymagajaeego pomocy, rodzaj obrazen i zakres wykonywanyeh
zabiegow, imie i nazwisko osoby zglaszajacej, a nastepnie przekazuje niezwlocznie jej kopie
Zamawiajacemu;

13) przyjmowania zgbszeri od Zamawiajacego oraz utrzymywania stalego codziennego kontaktu
telelbnicznego z wtasciwymi pracownikami Zamawiajqcego;

14) zapewnienie miejsca do okresow-ego przetrzymania zwierzat do momentu, w ktorym ich stan zdrowia
pozwoli na przekazanie ich do schroniska lub organizacji pozarzadowej, ktorej celem statutowym jest
ochrona zwierzat.

§4
W zakresie przyjmowania do lecznicy zwierzat z terenu Gminy Wobmin Wykonawca zobowiazany jest do:
1) przyjmowania zagubionych. zbtakanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierzat,

w szczegolnosci tych, ktore w wyniku zdarzen losowych nie s^ zdolne samodzielnie egzystowac;
2) po uplywie 14 dni od dnia odbwienia zwierzecia, Wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzenia niezbednych zabiegow tj. szczepieri, oraz sterylizacji lub kastarcji.
3) zwrotu zwierzcjt umieszczonych w lecznicy w wyniku ich odbwienia wtasciciclom po

udokumentowaniu przez nich swoich praw do zwierzecia - w terminie 14 dni od umieszczcnia
w lecznicy.

§5
1. Wykonawca bedzie przyjmowal calodobowo zgloszenia telefoniczne o koniecznosci odbwienia

bczdomnych zwierzqt i przyjecia ich do lecznicy od Zamawiajacego - w godzinach pracy, a takze za
posrednictwem Strazy Miejskiej w Wolominie lub Policji.

2. W pr/ypadku przyjecia zwierzecia w wyniku zgtoszenia, o ktorym mowa w usl. 1, za posrednictwem
Strazy Miejskiej w Wobminie lub Policji, Wykonawca sporzadza notatke zawierajac^ w szczegolnosci:
date, opis zwierzecia, okolicznosci przyjecia zwierzecia. Kopie notatki Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu nastepnego dnia.

§6
1. Wykonawca zobowia/any jest do prowadzenia dokiadnej ewidencji zwierzat przyjetych do lecznicy,

zawierajqcej w szczegolnosci:
1) dat? i miejsce odiowienia i pr/yj^cia zwierzecia;
2) informacje na czyje zlecenie zwierze zostalo przyjele;
3) czytelne, kolorowe fotografie zwierzecia.

2. Informacje z ewidencji dotyczace danego zwierzecia Wykonawca dot^cza do faktury za wykonamj
uslug^.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie stanowiace iloczyn cen

jednostkowych nctto poszc/.egolnych usiug weterynaryjnych, okreslonych w Rejestrze ustug
weterynaryjnych wykonanych w danym tygodniu. ktorego wztir stanowi zatacznik do umowy i liczby
faktycznie wykonanych usfug, powickszone o obowia/ujaca stawke podatku od towarow i ustug (VAT).

2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc lacznie kwoty SQ-..59.Q,.9>Q. zl
briitto(sbwnie:^^'^!^.^...W>x^..^.vM,^ ).

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwiazanc
z wykonywaniem umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy cotygodniowo, na podstawie faktury potwierdzonej przez
Zamawiajacego w zakresie prawidbwosci wykonania umowy, w terminie 14 dni od daty doreczenia
faktury do sicdziby Zamawiajacego. przclcwem na konto podanc na fakturzc.

5. Do faktury Wykonawca zaJacza tygodniowy rejestr ustug, o ktorym mowa w ust. 1, zawierajacy liczbe
i opis przeprowadzonych interwencji (data zdarzenia, zdjecie zwierzecia, miejsce zdarzenia, rozpoznanie,
rodzaj udzielonej pomocy, informacja o osobie zgtaszajacej interwencje).

6. Za dat^ pJatnosci uznaje sie dzieri obciazenia rachunku hankowego Zamawiajacego.



/amauiajacy nie ponosi kosztovv inter\\encji \. ktorej nie udzielono zvvierzeciu pomocs
wetcrynnryjnej.

§9
/amavviajacy zastrzega sobie prawo do przcprowad/ania konlroli vvarunkou \\ykony\\ania uinowy.

§ 10
Do kontaktou miedzy soba strony wyznaczajcj nastepujacc osoby:
1) zc strony /amavv iajaeego:

Pan/Hani li.^.^..-'^^.^..^
telclbn: A^.^.OM^.... feks: k.Q.^..^?.\
e-mail: .U^^.-.V^^iiJ-.-l.^'.iT1.^;/,-.^:'.1::!:.1:1.1..^1 ;

2) z.c slrony Wykonawcy:
Pan/Pani ,
telclbn: laks:
e-mail: ,

1. W pr /ypadku opoznienia vv wykonaniu . niewykonania lub nienalezytego vvykonania uinowy z winy
Wykonawcy. /ama\\iajaey zastrzega sobic prawo \\c7.esniejs7.ego ro/wia/ania umowy / 14-dniowym
okresem wypowicdzema.

2. /a odstapienie od umowy przcz Wykonavvce lub vv pr/ypadku rozvviazania umowy pr/ez /amav\iajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wy konavvca zaplaci /ainawiajaeemu kan; umovvna
\i 10% wartosci umowy brutto, okreslonej w ij 7 ust. 2.

3. /apiacenie przez Wykonawc? kar umovvnych nie vvyklucza prawa /amavviajaccgo do zadania
odszkiidowaniti na zasadach ogolnyeh.

4. Wvkona\ \ca wyraza zgode na potracenie kar uniownyeh z kwoty naleznego vvynagrodzenia.

/amavviajaey mo7e odst<-jpic od umowy w sytuacji. gdy wykonanic umowy nie bedzie slu/slo inleresoui
publicznemu, czego nie mozna byto przeuidziec v\i zawierania uinowy vv terminie 30 dni od
powziycia wiadomosci o lych okolicznosciach. W takim wvpadku Wykonavvca moze zadac jcdynie
wy nagrodzenia 7 ruutu wykonanej c/\'sci umow\

-Umowa zostajc za\\arta na c/as okreslony od dnia jej podpisania do dnia . : : . . . . ." : . .?,¥. ' . . - . . r.

W spravvach nieuregulowanyeh niniejs/a umo\\  maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustauy -
Pra\\ zamov\ieh publicznych.

§15
Sporv u y n i k l e na tie niniejszej umo\\c bedzie sad \\taseiwy dla siedziby /amawiajaeego.

§16
Umo\M^ niniejsza sporzadzono \h jednobrziniacych egzemplarzach. z czego dv\ dla Zama\\iaiacego,
a jeden dla Wykonawcy.

Z A M AW I A.I AC Y WYKONAWCA

Y K I'- K. ^

^S&^
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