
UmowaNr16/IKOS/2014

zawarta w dniu 11 marca 2014 r. w Staszowie pomiędzy :

Gminą Staszów z siedzibą w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, zwaną w treści

umowy „Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Romualda Garczewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

przy kontrasygnacie

Joanny Pokory - Skarbnika Miasta i Gminy Staszów

a GABINETEM WETERYNARYJNYM "MEDWET" Marcin Komorowicz, 25-224 Kielce,

ul. Berberysowa 34, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane pod

adresem ul. Przemysłowa 89, 26-052 Nowiny

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zgodnie z Art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 907 z późn. zm.) wyboru

Wykonawcy, o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Odławianie

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Staszów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca

w schronisku dla zwierząt"

§2

1. Na przedmiotowe zadanie składają się w szczególności:

a) profesjonalne odławianie i przejęcie bądź samo przejęcie, z miejsc wskazanych przez

Zamawiającego, zlokalizowanych w obrębie Gminy Staszów, bezdomnych psów oraz ich

transport do schroniska dla zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę;

b) objęcie w schronisku dla zwierząt, opieką zwierząt odłowionych i przejętych bądź tylko

przejętych z terenu Gminy Staszów poprzez zapewnienie:

• wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i wieku zwierzęcia oraz stałego dostępu do

wody pitnej,

pomieszczenia chroniącego przejęte zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami

atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, o rozmiarach umożliwiającym

swobodną zmianę pozycji ciała, spełniającego wszelkie standardy budowlane i sanitarno-

epidemiologiczne, utrzymywanego na bieżąco we właściwym stanie porządkowym

i sanitarnym,

niezbędnej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zwierząt chorych oraz

przeprowadzenia szczepień ochronnych, odrobaczenia, odpchlenia oraz zabiegów

sterylizacji i kastracji, w przypadku zwierząt, których stan zdrowia, nie stanowi

przeciwwskazań do przeprowadzenia niniejszych zabiegów;

stałej dziennej dawk ruchu, poprzez wyprowadzanie na spacery bądź udostępnienie



wybiegu dla zwierząt;

c) skuteczne poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przejętych z terenu

Gminy Staszów oraz ich przekazywanie nowym właścicielom na podstawie umowy

o adopcję, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisanej przez

nowego właściciela oraz przedstawiciela Wykonawcy;

d) przeprowadzania usypiania ślepych miotów, w przypadku odłowienia i przejęcia bądź

samego przejęcia z terenu Gminy Staszów suk szczennych, oraz utylizację zwłok

zwierzęcych;

e) prowadzenie bieżącej ewidencji zwierząt z terenu Gminy Staszów, w tym dokumentacji

zdjęciowej przejmowanych zwierząt, wykonywanych zabiegów zabiegów weterynaryjnych,

umów adopcyjnych, a także innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów;

2. W przypadku niemożności zapewnienia nowych właścicieli (adopcji) dla zwierząt, z terenu

Gminy Staszów, opieka, o której mowa w ust 1 b, jest opieką dożywotnią.

3. Wykonawca przeprowadza: eutanazję zwierząt z terenu gminy Staszów tylko

w uzasadnionych przypadkach, w celu skrócenia cierpienia zwierząt nieuleczalnie chorych,

śmiertelnie rannych, po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza weterynarii oraz utylizację

zwłok zwierzęcych.

§3

1. Strony uzgadniają, że czynności wymienione w ust. 1 lit. a, podejmowane będą po

telefonicznym zgłoszeniu dokonanym od pon. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00 przez

osoby działające w imieniu Zamawiającego, o których mowa w § 11 ust. 1 niezwłocznie, nie

później niż w ciągu 24 godzin od jego przyjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Wykonawca zobowiązuje się, że zgłoszenia przyjmowane w piątek do godziny 15.00

realizowane będą w najbliższy poniedziałek jeżeli jest on dniem roboczym, a zgłoszenia

przyjmowane w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy będą realizowane

w pierwszym dniu roboczym po dniu lub dniach ustawowo wolnych od pracy.

3. Usługi, o których mowa w §1 Wykonawca będzie realizował w szczególności w oparciu o

przepisy:

a) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. póz. 856 j.t.)

b) ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 póz. 1342 j.t. z późn. zmianami)

§4

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31 grudnia 2014 roku.

§5

1. Przejęcie zwierzęcia z terenu Gminy Staszów następuje na podstawie protokołu przejęcia

zwierzęcia, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, którego wzór

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.



2. Wykonawca w momencie odłowienia i przejęcia bądź samego przejęcia zwierząt z terenu

gminy Staszów przejmuje wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem bezdomnych

zwierząt i zapewnieniem im opieki, w związku z czym nie może dochodzić żadnych

roszczeń od Zamawiającego, oprócz wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

§6

1. Strony ustaliły maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w łącznej

kwocie 30000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/00).

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie ilości

faktycznie wykonanych usług, przy zastosowaniu cen jednostkowych, określonych przez

Wykonawcę w ofercie cenowej z dnia 24 lutego 2014 r., która stanowi załącznik nr 3 do

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania górnej granicy wynagrodzenia brutto,

wynikającego z ust. 1.

3. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego roszczenie o zapłatę

Wynagrodzenia w kwocie maksymalnej, wymienionej w ust. 1, w przypadku faktycznego

wykonania usług na kwotę mniejszą, niż określona w ust. 1.

4. Należność z tytułu niniejszej umowy płatne będą każdorazowo za usługę/usługi, według

cen jednostkowych, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od doręczenia faktury za

jej/ich wykonanie.

5. Podstawą do wystawienia faktury jest zestawienie wykonanych/ej usług/i, sporządzone na

formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, podpisane przez obie strony

oraz protokół, o którym mowa w § 4 ust, 1 niniejszej umowy.

6. Dane do faktury: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP: 866-160-87-31

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. W przypadku nieterminowej zapłaty wierzytelności pieniężnych Stronom przysługują

ustawowe odsetki za czas opóźnienia.

§7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dokonywanie telefonicznych zgłoszeń oraz wskazywanie lokalizacji zwierząt

przeznaczonych do odłowienia i przejęcia bądź zwierząt już odłowionych, przeznaczonych

jedynie do przejęcia, przez Wykonawcę;

b) dokonywanie, co najmniej raz na trzy miesiące kontroli realizacji umowy, w szczególności

kontroli pomieszczeń, w których utrzymywane będą zwierzęta z terenu gminy Staszów,

oraz dokumentów, o których mowa w § 2 ust.1 lit. e;

c) sporządzania protokołu z kontroli, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej

umowy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwanie do ich usunięcia;

d) dokonanie ponownej kontroli, w celu sprawdzenia, czy nieprawidłowości zostały usunięte,

w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia od Wykonawcy o usunięciu

nieprawidłowości oraz sporządzenie protokołu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5



do niniejszej umowy,

e) terminowa zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Protokół z kontroli, o którym mowa w ust. 1 lit. c oraz d, aby stanowił podstawę do

naliczenia kar umownych, z tytułu nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy,

o których mowa w §10 ust. 2 powinien zostać podpisany przez obie strony

§8

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) podjęcie odłowienia i przejęcie bądź przejęcie bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy

Staszów niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, od przyjęcia telefonicznego

zgłoszenia od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 umowy;

b) rzetelne wywiązywanie się z zadań określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

c) prowadzenia dokumentacji, o której mowa w § 2 ust.1 lit. e;

d) udzielanie Zamawiającemu wszelkich żądanych informacji na temat realizacji zadania,

a także umożliwienie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania oraz wglądu do

prowadzonego rejestru zwierząt, z terenu gminy Staszów;

e) usuwanie nieprawidłowości, stwierdzonych w protokole, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c w

terminie 5 dni od dnia ich stwierdzenia i zgłaszanie tego faktu Zamawiającemu;

f) niepowierzanie podmiotom trzecim realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy, bez

zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu

umowy wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

2. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy legitymuje się ubezpiecze-

niem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy,

które to ubezpieczenie obejmuje okres obowiązywania niniejszej umowy.

§10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku :

a) nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, polegającego w szczególności na:

nieusunięciu nieprawidłowości, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, stwierdzonych

w protokole;

nierealizowaniu umowy w terminach o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 umowy;

b) przerwania realizacji umowy przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 3 dni;

- w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie wymienionej w ust.1 pkt a) i b)

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) określonym w § 10 ust. 1 - w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 6

ust.1 umowy;

b) za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w § 8 lit. od a do f - w wysokości 10%

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy;



3. Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku nierealizowania przez Zamawiającego

obowiązków o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b, c, d, e umowy w terminie 5 dni od dnia

powzięcia informacji ich nierealizowaniu.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku, określonym w ust. 3

w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego/Wykonawcę z żądaniem

zapłaty.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający potrąci należną karę

z należności Wykonawcy.

§11
1. Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

a) Jolanta Kiimek - pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

UMiG Staszów

b) Jarosław Glibowski - pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

UMiG Staszów

2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Marcin Komorowicz tel. 535 501 122 lub

606 758 568

§12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

§13
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony poddają

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§14
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w formie pisemnej, pod

rygorem nieważności.

§15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden

dla Wykonawcy.
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