
UMOWA MR .<

zawarta w dniu ?^W&J2014 roku w Wolominie mi?dzy:

Gmina. Wolomin - Miejskim zakladem Drag i Zieleni w Wolominie, ill. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin,
REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej Zamawiajqcym, reprezentowanym przez:
1. Pawla Majewskiego - Dyrektora,
2. Marie Kozlowsk^ - Glownjj Ksi^gowa,
a
Markiem Klamczyriskim - prowadzacym dzialalnosc gospodarczq pod firmq „ Uslugi Weterynaryjne Marek
Klamczyriski" z siedzibq w Woiominie, ul.Chrobrego 2, REGON: 011365530, NIP: 125-006-44-44, zwanym
dalej Wykonawc^.

W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pozn. zm.), na podstawie oferty zfozonej przez Wykonawc^,
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si? zapewnic odlawianie i transport do schroniska
bezdomnych zwierzat z terenu Gminy Wolomin.

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

§3
Wykonawca zobowiazany jest do:

1) odlawiania bezdomnych zwierzat za pomocij srodkow farmakologicznych, a takze poshigujae sie
sprz^tem do tych celow przystosowanym, umozliwiajqcym bezpieczne, humanitarne i jak najmniej
uciazliwe dla zwierzqt wykonanie tej czynnosci, tj. broni^ pneumatyczna z zastosowaniem srodka
odurzajqcego lub innym urz^dzeniem niestwarzajacym zagrozenia dla ich zycia i zdrowia oraz
niezadajacym im cierpieri;

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

odlawiania i transportu zwierzat;
4) przeprowadzania odlowienia zwierzat agresy\vnych powoduj^cych zagrozenie dla ludzi - w ciqgu

1 godziny od momentu przyjecia zgjoszenia, w innych przypadkach - w dniu przyjecia zgloszenia;
5) przyjmowania zgloszeri od Zamawiajqcego oraz utrzymywania statego codziennego kontaktu

telefonicznego z wtesciwymi pracownikami Zamawiaj^cego;
6) przyjmowania zgloszeri od Strazy Miejskiej w Wolominie i Policji - w takim przypadku Wykonawca

sporzqdza notatk? na temat okolicznosci przyjecia zgloszenia, zawierajacq w szczegolnosci: dat?, opis
zwierz^cia wymagajqcego odlowienia, imi? i nazwisko osoby zglaszajacej, a nast^pnie przekazuje jq
Zamawiajacemu.

§4
1. Wykonawca bedzie przyjmowal caiodobowo zgloszenia telefoniczne o koniecznosci odlowienia

bezdomnych zwierzat i transportu tych zwierzat do schroniska od Zamawiaj^cego - w godzinach pracy,
a takze za posrednictwem Strazy Miejskiej w Wolominie lub Policji.

2. W przypadku przyjecia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, za posrednictwem Strazy Miejskiej
w Wolominie lub Policji, Wykonawca sporzqdza notatke zawierajaeq w szczegolnosci: date, opis
zwierz^cia, okolicznosci odiowienia zwierz^cia, ktora przekazuje Zamawiajacemu nast^pnego dnia.

§5
1. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia doWadnej ewidencji zwierzat odlowionych

i przetransportowanych do schroniska, zawieraj^cej w szczegolnosci:
1) date i miejsce odlowienia i przyjecia zwierzecia;
2) informacje na czyje zlecenie zwierz? zostalo odlowione;



3) czytelne, kolorowe fotografie zwierzecia.
2. Informacje z e\videncji dotycza.ce danego zwierzecia Wykonawca dofycza do faktury za wykonan^

ushjge.
§ ^

1. Za wykonanie przedmiotu urnowy Wykonawcy przysluguje \\ynagrodzenie \ wysokosci 432,00 zl brutto
(slownie: czterysta trzydziesci dwa ztote) za odJowiertie i transport jednego bezdomnego zwierzecia z
obszaru Gminy Wolomin.

2. Wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc Jacznie kwoty 68 600,00 zi
brutto (stownie: szescdziesiat osiem tysiecy szescset zlotych ).

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

4. WjTiagrodzenie bedzie \vypJacane Wykonawcy na podstawie faktuiy wystawionej na koniec kazdego
rniesiaca, potwierdzonej przez Zamawiajq.cego w zakresie prawidlowosci wykonania umo\v>': w terminie
30 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zaraawiajacego, przelewem na konto podane na fakturze.

5. Do faktury Wykonawca zala_cza wykaz z ewidencji ZAvierzat odJowionych i przetransportowanych do
schroniska, date i miejsce odtowienia z\vierz?cia, informacj? na czyje zgtoszenie z\vierz? zostalo
odlowione, oraz czytelne i kolorowe fotografie zwierzecia.

6. Za dat? piatnosci uznaje si? dzieii obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.
V

Zamawiaj^cy nie ponosi kosztow intenvencji w w>'niku, ktorej nie odlowiono bezdomnego z\vierz^cia.

§8
Zamawiajq.cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunkow \\ykonywania umowy.

§9
Do kontaktow miedzy sobq. strony \v>'znaczajq nastepuj^ce osoby:
1) ze strony Zamawiajaeego:

Pani Lena Osiejewicz,
telefon: 22/761-34-81,533-302-095
e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.wolomin.pl;

2) ze strong' Wykonawcy:
Pan/Pani ,
telefon: faks: ,
e-mail:

§10
1. W przypadku opoznienia w wykonaniu, nie wykonania lub nienalezj'tego \\ykonania umo\y>' z winy

Wykonawcy, Zarnawiajacy zastrzega sobie prawo wczesniejszego rozwiazania umo^y z 14-dnio\v>Tn
okresem wypowiedzenia.

2. Za odst^pienie od umowy przez Wykonawcy lub w prz)7>adku roz\viazania umouy przez Zamawiajqcego
z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umownq
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 6 ust 2.

3. ZapJacenie przez Wykonawcy kar umownych nie \\yklucza prawa Zamawiajaeego do z^dania
odszkodowania na zasadach ogolnych..

4. Wykonawca wyraza zgode na potrqcenie kar umownych z kwoty naleznego wynagrodzenia.

§ 11
Zarnawiajacy moze odstapic od umouy w sytuaqji, gdy wykonanie umowy nie bedzie shizj'fo interesowi
publicznemu, czego nie rnozna byto przewidziec w chwili zawierania umowy - w terminie 30 dni od
pcrwziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim \\ypadku Wykonawca moze 2adac jedynie
wynagrodzenia z tytuhi \\ykonanej czesci umo\^y.

§12
C/mowa zostaje zawarta na czas okreslony od dniajej podpisaniado dnia31 grudnia2014 r.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszq urnowy majq. zastosowanie przepisy Kodeksu c^vilnego i ustawy -
Prawo zamowien publicznych.



J14Spory wynikie na tie niniejszej umowy rozpatrywac bedzie s dla siedziby Zama\viajq.cego.

niniejszei sporzadzono \ trzech jednobrzraiacych egzemplarzach, z czego dwa dla Zarnawiajacego,
a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

DYREKTOR

Pan>ef Majewski



UMOWANR

zawarta w dniu &^&^O,JZO 1 4 roku w Woiominie rmedzy:

Grnina Wolomin - Miejskim zakiadem Drog i Zieleni w Woiominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wotomin,
REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanym dalej Zamawiaj^cym, reprezentowanym przez:
1 . Pawla Majewskiego - Dyrektora,
2. Man? Kozfowska - Glowna Ksiegowq.,
a
Markiem Klamczyriskim - prowadzacym dzialalnosc gospodarczjj pod flnna_ „ Uslugi Weterynaryjne Marek
Klamczynski" z siedziba_ w Woiominie, ul.Chrobrego 2, REGON: 01 1365530, NIP: 125-006-44-44, zwanym
dalej Wykonawca.

W trybie przeiargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pozn. zm.), na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce,
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si? zapewnic catodobowa opiek? weterynaryjna_ na wypadek
zdarzen drogox^'ch i innych zdarzeri loso\vych na terenie Gminy Wolorain z udziaiem zwierzat bezdomnych

udzielenia niezb^dnej pomocy weterynaryjnej .

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i niezb?dne uprawnienia do
przedmiotu umowy oraz znajduje si? w sytuacji umozliwajacej jego ^'konanie, a ponadto. ze prz}'
w>'kony\vaniu przedmiotu umowy poslugiwac si? b?dzie vi^'kwalifikowanym personelem, posiadajacym
stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

§ ^
Wykonawca zobowiazany jest do:

1) przyjmowania zwierzat, o ktorych mowa w § 1 i ^konywania uslug weterynaryjnych w zakladzie
Iecznicz>'m dla zwierzat w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakladach lecznicz>'ch dla
z\vierzat (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95, z pozn. zm), w wymiarze calodobowytn, w tyrn w dni
swiateczne;

2) dysponowania srodkiem transportu i sprz^tem niezb?dnym do transportu zwierzat;
3) prowadzenia dokumentacji lekarskiej W}'kon}^\vanych using (ze szczegolnym uwzgl?dnieniem

prz>'padkow eutanazji). dokonj'Nvania szczeg61o\>(ych wpisow zastosowanych zabiegow i leczenia do
kart zdrowia zwierzat;

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

5) przeprowadzenia badania ogolnego stanu zdrowia zwierzecia bezdomnego, poszkodowanego
w \\ypadku komunikacyjnym lub w \\Yniku innego zdarzenia losowego ^'magajacego udzielenia
niezbednej pierwszej pomocy wraz z \\wkonaniem zabiegow ratujacych zdrowie i z^'cie z\vierzecia;

6) udzielania niezbednej pomocy weterynaryjnej w celu ratowania zdrowia i Z}'cia z\vierzecia,
7) zapewniania wyjazdow do \\7padkow i innych zdarzen na terenie Gminy Wolomin, w ktorycb

poszkodowane sq zwierz?ta bezdomne;
S) przyjmowania zgloszeri od Strazy Miejskiej w Wolominie i Policji — w takim prz^'padku Wykonawca

sporzadza notatk? na tern at okolicznosci przyjecia zgloszenia., zawieraj^ca w szczegolnosci: dat?,
lokalizacj? zdarzenia, opis zwierzecia ^'magajq.cego pomocy, rodzaj obrazen i zakres ^'kon^vanych
zabiegow, imi? i nazwisko osoby zgiaszajacej, ktorej kopie przekazuje Zamawiajacemu nast^pnego
dnia;

9) przyjmowania zgloszen od Zamawiajacego oraz utrzyrnywania stalego codziennego kontaktu
telefonicznego z wlasci\vymi pracownikami Zamawiajacego;

10) zapewnienie miejsca do okresowego przetrzymania zxvierzat do momentu, w ktorym ich stan zdrowia
poz\voli na przekazanie ich do schroniska lub organizacji pozarz^dowej, ktorej celem statute wym jest
ochrona zwierzat.



§4
1. Wykonawca bedzie przyjmowal catodobowo zgloszenia telefoniczne o koniecznosci udzielenia opieki

weterynaryjnej bezdomnym zwierzetom i przyj^cia ich do lecznicy od Zamawiajacego - w godzinach
pracy, a takze za posrednictwem Strazy Miejskiej w Wolominie lub Pollcji.

2. W przypadku przyjecia zwierzecia w wyniku zgloszenia. o ktorym mowa w ust. 1, za posrednictwem
Strazy Miejskiej w Woiominie lub Policji, Wykonawca sporzadza notatke zawierajaca w szczegolnosci:
dat$, opis zwierzecia, okolicznosci przyjecia zwierzecia, ktorej kopie przekazuje Zamawiaj^cemu
nastepnego dnia.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysluguje Wynagrodzenie stanowiq.ce iloczyn cen

jednostko\vycb netto poszczegolnych ustug weteiynan,'jnych, okreslonych w Rejestrze ushig
\\eter>'nar}'Jnych \vykcmanych w danym tygodniu, ktorego wzor stanowi zalacznik do umowy i liczby
fakt)'cznie \^'konanych ushig, powiekszone o obowiazujac^ stawk^ podatku od towarow i using (VAT).

2. Wartosc \\'ynagrodzenia, o ktoiym mo\va w ust. 1, nie moze przekroczyc tq.cziiie kwot}' 49 000.00 z}
brutto (stownie: czterdziesci dziewiec tysi^cy zlotych).

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zvviqzane
z wykony^vaniem umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie \^'ptacane Wykonawcy cotygodniowo, na podstawie faktur)' pot\vierdzonej przez
Zamawiajacego w zakresie prawidlowosci vs^'konania umowy, w terminie 14 dni od dat>' dor^czenia
faktury do siedziby Zamawiaj^cego, przelewem na konto podane na fakturze.

5. Do faktury Wykonawca zaJacza tygodniowy rejestr using, o ktor>'m mowa w ust. 1. zawierajacy Hczbe
i opis przeprowadzonych intenvencji (data zdarzenia, zdjecie zwierz^cia, miejsce zdarzenia, rozpoznanie:

rodzaj udzielonej pomocy, informacja o osobie zgfeszaj^cej intenvencj^).
6. Za dat^ platnosci uznaje sie dzieii obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§6
Zamawiajacy nie ponosi kosztow intenvencji w ^niku, ktorej nie udzielono z\vierzeciu pomocy
weterynaryjnej.

§7
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunkow wykonywania umo\\'y.

§8
Do kontaktow miedzy soba strony \v>'znaczaja nastepuj^ce osoby:
1) ze strony Zamawiajacego:

Pani Lena Osiejewicz
telefon: 22/761-34-81,533-302-095
e-mail: Iena.osiejewicz@mzdi2.wolomin.pl;

2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani ,
telefon: faks: ,
e-mail:

§9
1. W przypadku opoznienia w wykonaniu. nie wykonania lub nienalezytego w^'konania umowy z winy

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

2. Za odstapienie od urno^' przez Wykonawc? lub w prz^'padku rozwiazania umo\v>' przez Zamawiajacego
z przr)'cz>'n lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar^ umowna
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 5 ust. 2.

3. Zapfacenie przez Wykonawcy kar umownych nie ^klucza prawa Zamawiajacego do z^dania
odszkodowania na zasadach. ogoln^'ch.

4. Wykonawca \\wraza zgodi? na potracenie kar umownych z kwoty naleznego \\7nagrodzenia.

§10
Zamawiajqcy moze odstq.pic od umo^' w sytuacji, gdy \\^'konanie umow>' nie bedzie shiz '̂lo interesowi
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawierania umo^1)' — w terminie 30 dni od
powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku W^'konawca moze zadac jedynie



wynagrodzenia z tytuJu wykonanej cze-sci umowy.

§11
Umowa zostaje zawarta na czas okreslon}' od dnia jej podpisania do 31 grudnia 20] 4 r.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy -
Prawo zamowieri publicznych.

§ 13
Spory wynikte na tie nimejszej umowy rozpatrywac bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zarnawiajacego.

§14
Umowe niniejsz^ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa dla Zarnawiajacego,
a jeden dla Wykonawcy.

ZAjVIAWIAJACY ^'YKONAWCA

DYREKTOR
Miejskieao Z>tffadu Drog i Z ie len i

Majcwski
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Wzor rejestru us tug

wcterynaryjnych wykonanych w clanym tygodniu

Wzor Rejestru Uslug Weterynaryjnych wykouanych w dniacb 2014 r.
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"Naxvvu uslugi

dojazd do miejsc gdzie znajduja. sie
poszkodowane lub chore zwierz?ta i zabranie ich
do lecziiicy

leczenie zwierz^cia matego lekko
poszkodowanego

leczenie zwierzecia duxego lekko
poszkodowanego

leczenie zwierzecia matego \ stanie ci^zkim

leczenie zwierzecia duzego w stanie ci^zkim

eutanazje zwierzecia malego

eutanazj? zwierzecia duzego

uspienie slepego miotu

14 dniowa obserwacja zwierzecia pod karera
\vsci eklizny

[lose ̂ yk. using

~^~-^ — . — .

Cenn jedn. Tictto

190,00 zl

40,00 zl

40,00 zl

80,00 zl

80;00 zl

80,00 zl

80,00 zl

0,00 zl

90,00 zl

Wartosc brutto
(cena jedn. nerto + VAT
x ilosc wyk. uslug)

Opis przeprowadzoncj
intcnvencji*
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Aneks nr 1

zdnia 3?i.J?.k..2014 roku

do umowy iir 23/2014 z dnia 6 marca 2014 roku zawartej pomiedzy:

Gminij Wotomin - Miejskim Zakfadem Drog i Zieleni w Wolominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200
Wolomin, REGON: 146211407, NIP: 125-161-75-20, zwanymdalej Zamawiajacym, reprezentowanym
przez:
1) Pawla Majewskiego - Dyrektora,
2) Marie Kozlowskq - Glownego Ksiegowego,
a
Markiem Klamczynskim prowadzacym dzialalnosc gospodarcz^ pod firma. ,,Uslugi Weterynaryjne
Marek Klamczyriski" z siedzibq w Wolominie, ul. Chrobrego 2, REGON: 011365530,
NIP: 125-006-44-44, zwanym dalej Wykonawcy.

§1

W umowie 23/2014 z dnia 6 marca 2014 r., w § 5, wprowadza sie nastepuja_ce zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie stanowiqce iloczyn
cen jednostkowych netto poszczegolnych uslug weterynaryjnych, okreslonych w Rejestrze uslug
weterynaryjnych wykonanych w danym miesiacu, ktorego wzor stanowi zalacznik do umowy
i liczby faktycznie wykonanych uslug, powiekszone o obowiazujaca^ stawk^ podatku od towarow
i uslug (VAT).";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy comiesi?cznie, na podstawie faktury

potwierdzonej przez Zamawiajqcego w zakresie prawidtowosci wykonania umowy, w terminie
14 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajqcego, przelewem na konto podane na
fakturze.";

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Do faktury Wykonawca dolaeza miesieczny rejesti- uslug, o ktorym mowa w ust. 1, zawierajaey

liczby i opis przeprowadzonych interwencji (data zdarzenia, zdjecie zwierzecia, miejsce
zdarzenia, rozpoznanie, rodzaj udzielonej pomocy, informacja o osobie zglaszaj^cej
interwencj?).".

§2

W pozostalym zakresie umowa nie ulega zmianie.

§3

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporzadzono w trzechjednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiaj^cego, ajeden
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

DyREKTOR
Miejskiego ZnkJadu Drog i Zieleni

awe/ Majewski

KIEROWNIK
Dziatu GosROd.arki Odpadamf

IwaatKa




