
UMOWA
Zawarta w dniu .A{1.*Q.Q..£Q/I?3.... w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w
imieniu której działa Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice - Sylwester Kwiecień,
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik
zwaną dalej „Zamawiającym",
a
a Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK" Sp. z o.o. Janik ul. Borowska l, 27-
415 Kunów, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000031802,
NIP 661-20-67-369, REGON 291225756, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości
1.546.500,00 zł
zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:
l Krystyna Skrzypczak - Prezes Zarządu

Umowa niniejsza reguluje zasady realizacji zamówienia publicznego udzielonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi przyjęcia do

schroniska, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy
Starachowice w okresie obowiązywania umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegającą na:

a) zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami, opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,

b) zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
c) zapewnieniu stałego dostępu do wody,
d) zapewnieniu opieki weterynaryjnej, również w przypadku zwierzęcia, które

wymaga natychmiastowej opieki w chwili jego przyjęcia do placówki
2) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska.
3) obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt, odrobaczanie,

szczepienie przeciw wściekliźnie.
4) przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt.
5) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu

odebrania zwierzęcia ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela
kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia).

6) szukanie osób chętnych do adopcji i oddanie zwierząt do adopcji, sprawdzenie
wiarygodności osób adoptujących zwierzę oraz spisywanie umów z osobami
adoptującymi.

7) prowadzenie ewidencji przyjmowanych zwierząt wraz z pełną dokumentacją
fotograficzną oraz ewidencji zwierząt przekazanych do adopcji. Dane te Wykonawca
zobowiązany jest kwartalnie udostępniać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany
jest również informować Zamawiającego o każdym przypadku adopcji, eutanazji i
upadku zwierzęcia.

8) wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt do
schroniska, zawierających w szczególności datę przyjęcia oraz opis przyjętych
zwierząt wraz z dokumentacją fotograficzną. Niniejszy protokół będzie podstawą do
wystawienia faktury.



3. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać zrealizowane
wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów
utrzymania zwierząt dostarczonych do schroniska na zlecenie innych podmiotów lub osób
fizycznych.

4. Zwierzęta, o których mowa w ust. l po wypłacie przez Zamawiającego należnego
wynagrodzenia za przyjęcie i opiekę nad nimi w schronisku, tracą status zwierzęcia
bezdomnego z terenu Gminy Starachowice a Wykonawca przejmuje nad nimi prawa
opiekuńcze i właścicielskie.

§2
1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy

innemu podmiotowi lub osobie bez wiedzy i zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie.

2. W przypadku realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu zawartych z nimi
umów.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zleconej usługi bez
powiadomienia Wykonawcy.

4. Zamawiający upoważnia do przeprowadzania czynności kontrolnych, odbiorczych i
dyspozycyjnych pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

§3

Dokumentami związanymi z niniejszą umową są dokumenty przeprowadzonego
postępowania o zamówienie publiczne, w wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy:

a) oferta wykonawcy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

§4

1. Ustala się ceny jednostkowe brutto poszczególnych rodzajów usługi:
a) przyjęcie do schroniska jednego psa, opieka nad nim oraz przejęcia przez Wykonawcę

praw opiekuńczych i właścicielskich. 1.800,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc
osiemset 00/100 złotych), w tym podatek VAT wg stawki 23%.

b) przyjęcie do schroniska jednego kota, opieka nad nim oraz przejęcia przez Wykonawcę
praw właścicielskich: 1000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych), w
tym podatek VAT wg stawki 23%.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów ilości
zrealizowanych poszczególnych rodzajów usługi i określonych w ust. l cen
jednostkowych brutto tych usług.

3. Ustalenie wynagrodzenia dia Wykonawcy, następować będzie cyklicznie, nie rzadziej niż
raz w miesiącu.

4. Podstawę wypłaty wynagrodzenia za zrealizowaną usługę stanowić będzie wystawiona
przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym protokołem przyjęcia, o którym mowa w §
l ust. 2 pkt 8.

C



5. Cena ofertowa (brutto), dla realizacji zakresu usług określonych w SIWZ, wynosi
134.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące 00/100 złotych).

§5

1. Należność za wykonanie usługi płatna będzie w formie polecenia przelewu, w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury VAT, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury VAT (rachunku) Zamawiający zapłaci
ustawowe odsetki.

§6
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny ofertowej dla
realizacji maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 5.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % ceny ofertowej dla realizacji
maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 5 z zastrzeżeniem §
7 niniejszej umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie, przez Zamawiającego, kar umownych z jego
wynagrodzenia.

§7

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, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez płacenia kar umownych, w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (zgodnie z art. 145 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych).

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych.

§9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
b) Wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:



a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie 10
tygodni od upływu terminu określonego w § 5 ust. l.

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.

3. Postanowienie § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu
wykonania części umowy do dnia odstąpienia.

§10

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013r.

§11

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010
r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

§13

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiającego i l egz. dla Wykonawcy.
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