
Umowa Nr 59/IKOS/2013

zawarta w dniu 31.12.2013 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 Andrzejem Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica

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,
została zawarta o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Przejęcie
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Staszów"

§2
l. Na przedmiotowe zadanie składają się w szczególności:
a) przejęcie z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych w obrębie

gminy Staszów, bezdomnych zwierząt oraz transport w miejsce świadczenia usług
przez Wnioskodawcę,

b) objęcie opieką zwierząt przejętych z terenu Gminy Staszów, poprzez zapewnienie:
• wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i wieku zwierzęcia oraz stałego dostępu

do wody pitnej,
• pomieszczenia chroniącego je 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,
• stałej dziennej dawki ruchu, poprzez wyprowadzanie na spacery bądź udostępnienie

wybiegu dla zwierząt.
c) wydanie zwierząt przejętych z terenu gminy Staszów nowym właścicielom na

podstawie pisemnego potwierdzenia przekazania psa, podpisanego przez nowego
właściciela oraz przedstawiciela Wykonawcy.

2. W przypadku niemożności wydania zwierząt, przejętych z terenu gminy Staszów
nowym właścicielom, opieka, o której mowa w ust l b, jest opieką dożywotnią.

3. Wykonawca przeprowadza eutanazję zwierząt przejętych z terenu gminy Staszów
tylko w uzasadnionych przypadkach, w celu skrócenia cierpienia zwierząt
nieuleczalnie chorych, śmiertelnie rannych, po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza
weterynarii.

§3



1. Przekazanie zwierzęcia z terenu gminy Staszów następuje na podstawie protokołu
przekazania zwierzęcia, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.

2. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Staszów przekazywane są wraz z książeczką
zdrowia, bądź zaświadczeniem, potwierdzającymi wykonanie przez lekarza
weterynarii, z którym Gmina Staszów ma podpisaną umowę na świadczenie usług
lekarsko-weterynaryjnych, zabiegów: szczepień przeciwko wściekliźnie oraz
podstawowym chorobom wirusowym, odrobaczenia oraz odpchlenia.

3. Wykonawca w momencie 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 mniejszej umowy.

§4
1. Strony ustaliły maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy

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

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie
ilości zwierząt faktycznie przejętych z terenu gminy Staszów, przy zastosowaniu ceny
jednostkowej, określonej przez Wykonawcę w ofercie cenowej z dnia 27 grudnia
2013, 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. l, w przypadku
faktycznego wykonania usług na kwotę mniejszą, niż określona w ust. 1.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1940 zł
brutto (słownie zł: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści 00/100) za każde przekazane
zwierzę.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 jest stałe i nie ulega zmianie w czasie
obowiązywania umowy.

6. Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie faktur wystawianych
na: Gminę Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP: 866-160-87-31
w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

7. Protokół, o którym mowa w § 3 ust. l, stanowi załącznik do faktury.
8. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 01 stycznia 2014 roku.
10. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31 grudnia 2014 roku.

§5.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dokonywanie zgłoszeń oraz wskazywanie lokalizacji zwierząt przeznaczonych do
przekazania pod opiekę Wykonawcy,

b) dokonywanie kontroli realizacji umowy,
c) terminowa zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§6.
Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) rzetelne wywiązywanie się z zadań określonych w §2 ust. l niniejszej umowy,
b) prowadzenia ewidencji zwierząt przejętych z terenu gminy Staszów, rejestrowanie

wszystkich przypadków oddania przedmiotowych zwierząt nowym właścicielom bądź
przeprowadzenia eutanazji.



c) udzielanie Zamawiającemu wszelkich żądanych informacji na temat realizacji zadania,
a także umożliwienie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania oraz wglądu do
prowadzonego rejestru zwierząt, przekazanych z terenu gminy Staszów.

§ 7 -
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu
umowy wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§8.
Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

§ 9-
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia
ustalonego w § 4 ust. l,

b) naruszenie obowiązków o których mowa w § 6 niniejszej umowy - w wysokości l %
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. l, za poszczególne odstąpienia.

§10.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1.

§11.
1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Arleta Gąsior - referent w Wydziale

Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Andrzej Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3,

26-026 Morawica

§ 1 2
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

§13
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu mniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ H.
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.

§ 1 5
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

B U R A W S T R Z Andrzej Bieniek
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