
UMOWA nr GK.6140.21.2012
zawarta w Piszu dnia 8 listopada 2012 r.

pomiędzy:
Gminą Pisz z siedzibą w Piszu, przy ulicy Gustawa Gizewiusza 5, zwaną dalej
„Zamawiającym",
reprezentowaną przez:
Jana Alickiego - Burmistrza Pisza
z kontrasygnatą Aldony Anny Klimek - Skarbnika Gminy Pisz
z jednej strony, a:
Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowską Grażyna Jadwiga, z siedzibą w
Radysach 13, zgłoszoną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 849-122-61-88, REGON 280309683, zwaną
dalej „Wykonawcą"
z drugiej strony

wspólnie dalej zwanymi „Stronami", oddzielnie zaś „Stroną".

Reprezentanci obu Stron oświadczają iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do
działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
póz. 759, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą", została zawarta umowa następującej treści:

§1
Strony oświadczają że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 ustawy.

§2
1. Na podstawie oferty złożonej w dniu 26 października 2012 r. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiocie zamówienia „Świadczenie usług w zakresie
wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich
utrzymania" Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Zamawiającego usług wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Pisz oraz przewożenia ich do schroniska, a w koniecznych przypadkach do zakładu
weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz. U. Nr 116, póz. 753) oraz utrzymania posiadanych przez Zamawiającego około 101 szt.
psów (stan na koniec września 2012 r., który może ulec niewielkiej zmianie).
2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i postanowieniami umowy.

§3
1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) wyłapywania z terenu gminy Pisz bezdomnych zwierząt;
2) utrzymania zwierząt poprzez wykonywanie następujących czynności:

a) zapewnienie codziennego wyżywienia,
b) zapewnienie odpowiednich warunków pobytowych (utrzymanie kojców w
należytej czystości, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji i



deratyzacji klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt, jednak nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące),
c) zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej: kontrola stanu zdrowia,
profilaktyka, leczenie, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,
szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz inne konieczne zabiegi weterynaryjne
(na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002, z późn. zm.)),
d) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

3) znakowania zwierząt przyjmowanych do schroniska poprzez założenie obroży wraz
z nadanym numerem identyfikacyjnym i adresem schroniska lub w inny sposób
przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego;
4) usypiania ślepych miotów;
5) prowadzenia działań, mających na celu przekazywanie zwierząt nowym
opiekunom oraz lokowanie tych zwierząt u opiekunów chętnych do ich przyjęcia, za
pisemnym potwierdzeniem osoby przyjmującej. Pisemne potwierdzenie powinno
zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby przyjmującej, oznaczenie zwierzęcia, datę
przyjęcia zwierzęcia i podpisy przekazującego oraz przejmującego, a następnie
winno być przekazane Zamawiającemu;
6) prowadzenia ewidencji przyjmowania i wydawania zwierząt (w tym ewidencji
wynikającej z § 3 ust. 1 pkt 3);
7) przeprowadzania, przynajmniej raz w miesiącu akcji wyłapywania bezdomnych
oraz pozbawionych opieki zwierząt z terenu Gminy Pisz. Akcje wyłapywania
bezdomnych zwierząt powinny być poprzedzane ogłoszeniami podanymi do
publicznej wiadomości w terminie 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Ogłoszenie powinno zawierać:

a) termin przeprowadzania wyłapywania,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta,
c) adres schroniska, w którym umieszczono zwierzała po wyłapaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapanie;

8) transportu wyłapanych zwierząt zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt;
9) wyłapywania zwierząt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
telefonicznego przez Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia;
10) wykorzystywania urządzeń i środków służących do wyłapywania bezdomnych
zwierząt, tj. siatki i/lub chwytaków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia
oraz nie zadają cierpienia zwierzętom;
11) realizowania transportu zwierząt rannych w wypadkach ulicznych poprzez
dowiezienie ich do schroniska;
12) udostępnienia środków transportu przeznaczonych do realizacji zadania w celu
kontroli oraz informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany środków do
transportu zwierząt;
13) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności w świadczeniu usług, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2.

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt, a także innych uregulowań dotyczących zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt.
3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający zobowiązuje się do
niezwłocznego odebrania ze schroniska zwierząt. Za czas pobytu zwierząt po wygaśnięciu
lub rozwiązaniu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie, którego wysokość
regulować będzie odrębna umowa.
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§4
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę na ostatni dzień
miesiąca protokół zawierający ilość, opis, płeć zwierzęcia oraz miejsce (ulice) jego
wyłapania, który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej z dniem
dostarczenia faktury VAT.
2. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 po stronie
Zamawiającego będzie Pan Stanisław Płoną - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu.

§5
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości
165.600,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset), w tym 23% VAT w
kwocie 30.965,88 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i
88/100), tj. wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 13.800,00 zł (słownie złotych:
trzynaście tysięcy osiemset), w tym 23% VAT w kwocie 2.580,49 zł (słownie złotych: dwa
tysiące pięćset osiemdziesiąt i 49/100).

§7
1. Podstawą wystawienia comiesięcznej faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w § 4
ust. 1.
2. Łączna wartość faktur nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy nr 97 9364 0000
2007 0010 4405 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Białej Piskiej.

§8
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar
umownych.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za brak reakcji na wydaną dyspozycję w

czasie określonym w § 3 ust. 1 pkt 9 - w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za
każdy taki przypadek.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 7 - w
wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w § 6 za każdy taki
przypadek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej
należności Wykonawcy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w
wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem art. 145 ustawy.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający - w
wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w
wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
bez względu na wysokość poniesionej szkody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
9. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych.
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie
realizacji przedmiotu umowy.

§10
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Stanisław Płoną - Inspektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu - tel.
(87)4241231.
2. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do kontaktu i działań w zakresie realizacji
umowy będą:

1) Pani Grażyna Jadwiga Dworakowska tel. 506 713 343,
2) Pan Daniel Dworakowski tel. 501 622 789.

§11
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wykonywania jej w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy.
3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

§12
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych umowa., stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych
okoliczności o:

a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

5. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
6. Integralną część umowy stanowią uwierzytelnione przez Zamawiającego kserokopie:

1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) oferty Wykonawcy.

7. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście umowę, w pełni ją rozumie i
akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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