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Wejherowski
Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych'

Umowa nr .:..... /LD/1 3
do zam. publ. nr 01/WR/U/LD/13

w dniu 01.03. 2013r. w Wejherowie pomiędzy:
Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie z siedzibą przy ul
Jan II! Sobieskiego 251 (NIP Zamawiającego: 588-217-68-14), reprezentowanym przez:
Dyrektor - Stanisław Makles
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy - Marzena Ćwiklińska
zwanym dalej „Zamawiającym",
a OTÓŻ ANIMALS, 81-391 Gdynia ul. Świętojańska 41/16 NIP 967-1 1-061-38
reprezentowanym przez:
Prezes - Ewa Gebert
Wiceprezes, Skarbnik - Edyta Dawidowska
zwanym dalej „Wykonawcą",
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp została zawarta umowa o
następującej treści:

§1
Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest "Wykonywanie usług polegających na odbiorze z siedziby
Zamawiającego, wyłapywaniu z terenu administracyjnego miasta Wejherowa, przyjęciu i
przetrzymywaniu w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku: zwierząt domowych,
gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach lub
pochodzących z interwencji (sytuacje niehumanitarnego traktowania)"

2. Zamawiający wymaga, aby zwierzęta przetrzymywane były w schronisku w Dąbrówce k/Luzina
przez okres wymagany przepisami prawa w celu przebycia wymaganej kwarantanny oraz
przygotowania do adopcji. Po upływie tego okresu zwierzęta przechodzą pod opiekę Wykonawcy
oraz koszt ich dalszego utrzymania leży w gestii Wykonawcy.

3. Zakres przedmiotu umowy winien uwzględniać wymogi określone w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2
Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:
1 . Dokonywanie terminowej zapłaty Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia określonego w

§1.
II. Obowiązki Wykonawcy:
1 . Ciągłość świadczenia usług oraz należyta staranność przy ich wykonywaniu.
2. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami:

a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 21 3, póz. 1342 z późn. zm.);

c) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
póz. 1002 z późn. zm.)

d) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz.U. z 2004r. nr 158, póz. 1657)

3. Odbiór zwierząt z siedziby Zamawiającego, tj; Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1, i przewóz ich do
schroniska pojazdem dopuszczonym do transportu zwierząt, każdorazowo na telefoniczne
wezwanie osoby reprezentującej Zamawiającego w terminie 24 godz. od zgłoszenie. Odbiór
nastąpić może jedynie w godzinach pracy WZNK.
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4. Wyłapywanie zwierząt domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, zagubionych,
zabłąkanych i porzuconych na każdorazowe wezwanie osoby reprezentującej Zamawiającego z
terenu administracyjnego miasta Wejherowa w terminie natychmiastowym od zgłoszenia: -
całodobowo w przypadku zwierząt rannych i agresywnych, w pozostałych przypadkach w terminie
natychmiastowym od zgłoszenia w godz. 7:00 - 20:00.
Nr interwencyjny Wykonawcy: 721-933-280

5. Prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska zgodnie z § 6 rozporządzenia, o
którym mowa w § 2, rozdz.ll, ust.2 lit.d nn. umowy.

6. Zapewnienie przyjętym do schroniska zwierzętom opieki przez osoby posiadające przeszkolenie
w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

7. Objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem,
upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę
pozycji ciała. Pomieszczenia te muszą spełniać wszelkie standardy budowlane i sanitarno -
epidemiologiczne i być utrzymywane na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym

8. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej zgodnie z § 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 2, rozdz.ll,

ust.2 lit.d nn. umowy.
10. Przeprowadzanie sterylizacji albo kastracji zwierząt.
11. Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych zwierząt w

danym miesiącu.
12. Ewentualne wydawanie zwierząt z terenu Miasta Wejherowa do adopcji nowym właścicielom za

pisemnym potwierdzeniem przez odbiorcę. Adopcja musi być poprzedzona przygotowaniem
zwierzęcia do adopcji.

13. Ewentualne wydawanie zwierząt z terenu Miasta Wejherowa dotychczasowym właścicielom za
potwierdzeniem.

14. Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym gospodarskim, pochodzących z interwencji,
poszkodowanym na terenie gospodarstw rolnego PL 050262922001, zwierzętom dziko żyjącym
pochodzących z interwencji, poszkodowanym w ośrodkach przeznaczonych dla zwierząt dzikich.

15. Spalanie zwłok zwierząt lub czasowe przetrzymywanie w chłodni w przypadku przekazywania ich
do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania,
przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 3
Termin wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający wymaga, aby cały zakres przedmiotu umowy był realizowany w terminie, tj.: od dnia
01.03 2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§4
Odbiór przedmiotu umowy

1. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy
Wykonawca sporządza miesięczny wykaz przyjętych zwierząt z terenu administracyjnego Miasta
Wejherowa zatwierdzony każdorazowo przez Zamawiającego.

§ 5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający
zobowiązuje się wypłacić kwotę w wysokości:

Brutto: 70 000,00
słownie brutto : siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

zgodnie z ofertą Wykonawcy, co miesięcznie wyraża się kwotą:
Brutto: 7 000,00

słownie brutto : siedem tysięcy złotych 00/100
Kwota powyższa pokrywa koszty realizacji przedmiotu umowy, natomiast ewentualne dodatkowe
koszty związane z opieką nad zwierzętami (np. opieka weterynaryjna wykraczająca poza typowe
sytuacje ustalone umową) ponosi Wykonawca.

2. Rozliczenie następować będzie comiesięcznie na podstawie poprawnie wystawionej faktury/
rachunku za wykonane usługi. Płatność następować będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.
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3. Każdorazowo podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie części przedmiotu umowy
stanowi wykaz, o którym mowa w § 4.

4. W przypadku, gdy czas realizowanej części przedmiotu umowy będzie krótszy niż miesiąc kwota
należności zostanie wypłacone za ten okres proporcjonalnie do miesięcznego okresu realizacji,
przy czym za okres miesięczny przyjmuje się 31 dni.

5. Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się.

§6.
Reprezentacja

1. W trakcie realizacji umowy Zamawiającego reprezentują:
a) Jarosław Jędrzejewski - Z-ca Dyrektora ds. technicznych
b) Roman Górecki - Inspektor ds. zieleni miejskiej

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawcę reprezentuje:
a) Ewa Gebert - Prezes OTÓŻ Animals
b) Edyta Dawidowska - Wiceprezes - Skarbnik OTÓŻ Animals

§ 7
Odpowiedzialność, odszkodowania

1. W razie powstania sporu na tle wykonanie niniejszej umowy strony zobowiązane są do
wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7

dni licząc od daty jego zgłoszenia.
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę
sądową.

5. Oprócz przypadku wymienionego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w
następujących wypadkach:

a) Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy nie rozpoczął wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo
wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

b) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonywanie przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 5 ust. 1 nn. umowy, za każdy dzień
opóźnienia;

b) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 5 ust.
1nn. umowy.

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie
się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10 % kwoty określonej w § 5 ust. 1nn. umowy,

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust. 1 nn. umowy

7. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą kwocie określonej w
§ 5 ust. 1nn. umowy.

8. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
i odpowiedzialności majątkowej na zasadach ogólnych, na podstawie rękojmi wg przepisów
Kodeksu cywilnego, w przypadku wystąpienia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, gdy szkoda
przekracza wartość kar umownych.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 %
ustalonej kwoty za wykonanie przedmiotu umowy w formie pieniądza tj. kwota: 7 000,00 zł
słownie: siedem tysięcy złotych 00/100
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w rozdz. XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokości.

§9
Zmiany umowy

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie
dotyczyła następujących zdarzeń:
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu umowy.
2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

3. Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na
dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ

4. Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne

zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których
Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

6. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym

opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego)
c) zmiany danych teleadresowych,
d) wystąpienie konieczności poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w treści umowy,
e) zmiana obowiązującej stawki VAT;
f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

§11
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
bliniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 3 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

aZa/gczn/7c/' do umowy:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Miesięczny wykaz przyjętych zwierząt
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Wykonywanie usług polegających na odbiorze z siedziby Zamawiającego,
wyłapywaniu z terenu administracyjnego miasta Wejherowa, przyjęciu i
przetrzymywaniu w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku: zwierząt
domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, poszkodowanych
w wypadkach lub pochodzących z interwencji (sytuacje niehumanitarnego
traktowania)

1. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami:
a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, póz. 1342 z późn.
zm.);

c) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr
106, póz. 1002 z późn. zm.)

d) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. nr 158, póz. 1657)

2. Odbiór zwierząt z siedziby Zamawiającego i przewóz do schroniska pojazdem
dopuszczanym do transportu zwierząt każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w
terminie 24 godzin od wezwania. Odbiór nastąpić może jedynie w godzinach pracy
WZNK.

3. Wyłapywanie zwierząt domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych,
zagubionych na każdorazowe wezwanie Zamawiającego z terenu administracyjnego
miasta Wejherowa w terminie natychmiastowym od zgłoszenia . Średnia,
przewidywana ilość zwierząt do wyłapania z terenu miasta Wejherowa w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia: 150 sztuk.

4. Średnia, przewidywana ilość zwierząt do przyjęcia, do schroniska z terenu miasta
Wejherowa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 200 sztuk.

5. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych do schroniska zwierząt zgodnie z § 6
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit.d) nn. opisu.

6. Objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła
dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała. Pomieszczenia te muszą spełniać
wszelkie standardy budowlane i sanitarno - epidemiologiczne i być utrzymywane na
bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym

7. Zapewnienie dostarczonym do schroniska zwierzętom opieki przez osoby
posiadające przeszkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o
ochronie zwierząt.

8. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej
do picia

9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia, o
którym mowa w pkt 1 lit.d) nn. Opisu

10. Przeprowadzanie sterylizacji albo kastracji zwierząt.
11. Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych

zwierząt w danym miesiącu.
12. Po upływie okresu wymaganego umową zwierzęta przechodzą na własność

Wykonawcy i są utrzymywane w schronisku na jego koszt.
13. Zwierzęta z terenu Miasta Wejherowa po przewiezienia zwierzęcia do schroniska

mogą być wydane do adopcji nowym właścicielom za pisemnym potwierdzeniem
przez odbiorcę. Adopcja musi być poprzedzona przygotowaniem zwierzęcia do
adopcji



14. Zwierzęta mogą być zabrane ze Schroniska przez dotychczasowych właścicieli za
potwierdzeniem.

15. Schronisko musi być wyposażone w piec do spalania zwłok zwierząt lub chłodnię do
czasowego przetrzymywania tych zwłok, w przypadku przekazywania ich do
zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania,
operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów
zwierzęcych.

l
n\

; \ l u




