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\V d n i u «?#•.*:.201.3 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec

Świętokrzyski, zwana w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowana przez
l'ri:/v(k'nht Miasta - Jarosława \Vikv.ynskiego
n /układem 1 'n ieszkodl iwiania Odpadów .Janik" Sp. z o.o. z siedzibą w Janiku.
ul. Borów ska l . 2n 4 15 Kunów. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
ReionowĄ, \\ Kielcach X Wydział Gospodarczy pod nr 0000031802. NIP 661-20-67-369.
Regon 291225756. posiadający kapitał zakładowy w wysokości 1.546.500,00 zł
z\van\m w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
Prezesa /ar/ądu - Krystyny Skrzypczak
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania „Przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom w y ł a p a n y m z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2014 roku" i wybraniu
\v dniu 13.12.2013 roku oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, została zawarta umowa
n następującej treści:

§1
I. \ V \ k o n a w c a jest zobowiązany do nieprzerwanego świadczenia usługi przyjęcia

; zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Ostrowiec
świętokrzyski w o \resie obowiązywania umowy.

i. '. 'y/cdmiot u m o w y obejm uje:
• \ oi-ijęcic dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegająca na:

zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami, opadami
atmos lerycznymi . z dostępem do światła dziennego.

zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
zapewnieniu stałego dostępu do wody,

- zapewnieniu opieki weterynaryjnej, również w przypadku zwierzęcia . które wymaga
natychmias towej opieki w chwili jego przyjęcia do placówki.

"1) uuk lowanic v\ sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska,
3) obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt, odrobaczanie.

szczepienie przeciw wściekliźnie,
•-i! przeprowadzenie czternastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt.
S) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu

odebrania zwierzęcia ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez w ł a ś c i c i e l a
Uisz.iów p o b y t u psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia).

6i s / u k a n i e osób chętnych do adopcji i oddanie zwierząt do adopcji, sprawdzenie
wiarygodności osób adoptujących zwierzę oraz spisywanie umów z osobami
adoptującymi.

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

H) wys tawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt
do schroniska, zawierających w szczególności datę przyjęcia oraz opis przyjętych
/wierzai wraz z. dokumentacja fotograficzną. Niniejszy protokół będzie podstawą
do wys tawienia faktury.

.V Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać zrealizowane
v>,\lacznic na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający nic będzie ponosi! kosztów
utrzsmania zwierząt dostarczonych do schroniska na zlecenie innych podmiotów lub osób
!V/A :znvch.



4. i 's\ odłowione i przyjęte do schroniska po wygaśnięciu umowy przechodzą na r/cc/
schroniska.

§2
i mowę ni niej s/ą /.uwiera sit; na czas określony, tj. od dnia 01 .01.2014r. do dnia 31 .12.2014r.

§3
Wykonawca /obowiązany jest wystawić dla Zamawiającego protokół przyjęcia
he/.domnych /\\ ierzat do schroniska wraz z dokumentacją fotograficzną. któn stanowił
będzie podstawi; do wystawienia faktury /n wykonaną usługę. Wykonanie usługi
potwierdza uprawniony pracownik Zamawiającego wym. w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiający upoważnia p. Dagmarę islacugę do kontaktów z wykonawcą związanych
/ realizacją niniejszej umowy.

3. \\ \konawca zobowiązuje się do:
l ) przejęcia dostarczonych do schroniska zwierząt po wygaśnięciu umowy.
2) nie powierzania osobom trzecim realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy.

bez zgod\ Zamawiającego.
§4

1. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest
do uiszczenia opłat za usługi świadczone przez Wykonawcę według niżej podanych cen:
1) cena za przyjęcie do schroniska jednego psa 1.800,00 zł brutto (słownie: tysiąc

osiemset /łolyeh). w tym podatek VAT wg stawki 23 %.
2) cena za pr/\ jecie do schroniska jednego kota 800,00 /.l brutto (słownie: osiemset

złotych'). w tym podatek V A T wg stawki 23 %.
( 'eny jednostkowe określone w ust. l nie podlegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu
przez okres obowiązywania umowy

3. Należność za w\kunana usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
Nr 22 2030 0045 1110 0000 0209 4230 w Banku BG7, Oddział Ostrowiec
Świętokrzyski po wcześniejszym otrzymaniu faktury.

4 Termin płatności za wykonaną usługę ustała się w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania
fakiurv /. zastrzeżeniem ust. 6.

5. Faktury w> stawiane będą każdorazowo, po upływie 14 dni licząc od dnia przyjęcia
bezdomnych zwierząt do schroniska, na podstawie protokołu przyjęcia, o którym mowa
w § 3 ust. l . W tym okresie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamieści w prasie lokalnej
i na stronic internetowej Urzędu Miasta informację o wyłapanych bezdomnych
zwierzętach / zamieszczeniem ich zdjęcia. Jeśli w terminie 14 dni od dnia przyjęcia
zwierzęcia do schroniska zgłosi się jego właściciel, który po dopełnieniu formalności
odbierze /wierzę oplata za usługę, o której mowa w ust. l pkt l i 2, nie przysługuje.

h. Termin otrzymania faktury przez. Zamawiającego za usługę przyjęcia bezdomnych
zwierząt świadczoną do dnia 10.12.2014 r. ustala się do dnia 24 grudnia 2014 r., zaś
term i r, jej płatności do dnia 28.12.2014 r. Termin otrzymania faktury przez
Zamawiającego za usługę świadczoną po 10 grudnia 2014 r. ustala się do dnia 14 stycznia
201 5 r., zaś termin jej płatności zgodnie z ust. 4.

7. W^naurodzeme \Vvkonawcy /a usługi świadczone na podstawie niniejszej umow\
nie może łącznie przekroczyć kwoty 115.200,00 /lotych (słownie: sto piętnaście tysięc\
dwieście złotych), za cały okres jej obowiązywania.

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań u m o w n \ e h w formie kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:



1) \V przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, lecz nie
więcej niż 50 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 7.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia
od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 7.

3) /umawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
/ przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
określonego w $ 4 ust. 7.

.?. l inowa może zostać rozwiązana niezwłocznie przez każdą ze stron w przypadku
naruszenia jci postanowień przez druga stronę umowy.

.v Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać złożone na piśmie i staje sio
skuteczne z chwila jego doręczenia drugiej stronie.

•4. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu, za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności.

W ramach mniejsze] umowy Strony zakładają możliwość udzielenia zamówień
u z u p e ł n i a j ą c y c h , stanowiących nie więcej niż 50 % wartości netto zamówienia
podstawowego.

§7
Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania wobec osób trzecich, umożliwiających
\\ykonawcy wykonanie usługi, o której mowa w § l .

§8
Wykonawca ponosi ..<dpowiedzialnrsc na zasadzie w i n y i ryzyka za wypadki i szkody.
których doznały osob> trzecie wskutek wykonywania obowiązków przyjętych niniejsza
umową.

§9
Własciwvm dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10
\V sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o ochronie zwierząt i rozporządzeń do niej
wykonawczych.

§11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje
/.amawiającv. a icdcn Wykonawca.

\\vkommca : Zamawiający :
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