
UMOWA 
ON.6140.1-9.2015 

zawarta w dniu !.i.Q.;?...2015 r. pomiędzy: 
Gminą Przemków ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków NIP 692-22-67-068 REGON 390647624 
reprezentowaną przez 
JERZEGO SZCZUPAKA- Burmistrza Przemkowa 
przy współudziale Skarbnika Gminy Przemków EWY SPIRZAK- STANISZEWSKIEJ 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

ZBIGNIEWEM WIRKUS zamieszkałym ul. Szkolna 20k, 59-170 Przemków prowadzącym działaność 
gospodarczą pod firmą Hotel dla psów i Augroturystyka Zbigniew wirkus ul. Szkolna 20k, 59-170 Przemków 
NIP 693-117-81-63 REGON 390758186 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania 
ofertowego, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
Z 2013r. Poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014r., poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 )została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§1 

Wykonawca zobowiązuje się z dniem zawarcia umowy do pełnej gotowości dla sprawnego prowadzenia 
usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przemków wraz 
z ich dostarczeniem i umieszczeniem w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2015. 

§2 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku 
z wykonywaną umową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy 
wykonywaniu umowy,tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

§ 3 

Do zadań Wykonawcy należy: 
- wyłapywanie bezdomnych psów i kotów, czyli takich, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd 
pozostawały 
- wyłapytanie z tereni Gminy Przemków bezdomnych zwierząt, w sposób humanitarny, przy użyciu urządzeń 
i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 
Wyłapywanie będzie się odbywało po zgłoszeniu przez Zamawiającego ( Pracownika Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami) przez cały okres trwania umowy. 
- transport odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt samochodem dostosowanym do 
przewożenia zwierząt 
- umieszczenie odłowionego zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
- przyjazd po bezdomne zwierze w czasie nie dłuższym niż 2 godz., od momentu zgłoszenia interwencji 
przez zamawiajacego 
- Wykonawca zapewnia miejsce w schonisku dla bezdomnych zwierząt wraz z wyżywieniem dla wyłapanego 
zwierzecia we własnym zakresie 
- koszty związane z umieszczeniem przetransportowanego zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt pokrywa Wykonawcam 
- wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem będzie się odbywało na zgłoszenie przez cały okres 
trwania umowy, również w niedzielę i święta z zapewnieniem całodobowej gotowości 



- wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się na zgłoszenie przez cały okres trwania umowy. 
Również w niedzielę i święta z zapewnieniem całodobowej gotowości 
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu urządzeń i środków, które nie narażą 
ich na urazy oraz cieprnienia 
- w przypadku umieszczenia zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt jego przekazanie odbywać 
się będzie na podstawie pisemnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokument ten winien zawierać: 
datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska, opis zwierzęcia ze zdjęciem, potwierdzenie przyjęcia zwierzęcia 
przez schronisko. Kopię tego dokumentu Wykonawca jest zobowiązany przekazać do Urzędu Miejskiego w 
Przemkowie 

§ 4 

1. Zamawiający za realizację n/w zadań zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto za 1 sztukę zwierzęcia 
plus obowiązujący podatek VAT 
- za wyłapanie bezdomnego zwierzęcia 150,00 zł 
- za przetransportowanie bezdomnego zwierzecia do Schoniska dla bezdomnych zwierząt 2,00 zł za 1 km. 
- za umieszczenie wyłapanego zwierzęcia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 1500,00 zł (netto); 
1845,00 zł (bru t to) 
2. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na podstawie faktury płatnej w terminie 30 dni od 
daty jej dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Przemkowie, z uwzględnieniem § 4 ust. 3 
3. Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywać się na podstawie miesięcznych faktur, sporządzonych na 
koniec danego miesiąca oraz załączonych pisemnych dokumentów poświadczających wyłapanie zwierzęcie 
i przekazanie go do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie 
realizacji postanowień niniejszej umowy. 
2. W przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
- 10 % wartości brutto, o której mowa w § 4 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
- w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę 
umowną w wysokości 0.5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 
- za każdy przypadek nie przekazania informacji, o których mowa w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4. 
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z wysokości wynagodzenia określonego w § 
4 ust. 1 

§6 

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca 
§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 2015 do 31 grudnia 2015. 
2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań niniejszej umowy Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia lub odstępuję od umowy 
ze skutkiem natychmiastowym. 

§8 

Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy dokonywane 
w innej formie niż pisemnej są nieważne 

§ 9 

Spory wynikające z realizacji ninejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przemisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 



t 

§11 

U m o w ę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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09.03.2015 r. 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. 
Poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. Poz. 423, 768, 811, 915, 1146 ) 

1. Przedmiot zamówienia: 

Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Przemków wraz z ich 
dostarczeniem i umieszczeniem w Schronisku dla bezpańskich zwierząt w roku 2015 

2. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 2 900,00 wartość 1 euro wynosi 4,2249 zł co daje 
równowartość zamówienia w euro 686,41. Wartość zamówienia ustalił/a Aleksandra Miłostan na 
podstawie analizy kosztów poniesionych w roku 2014 na zadania związane z wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przemków i dostarczania ich do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w dniu 14.01.2015 r. 

3. W dniu 23.02.2015 zwrócono się do pisemnie do 9 niżej wymienionych potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem czy mogą i czy chcą zrealizować przedmiotowe zamówienie. 
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Ceglana 1, 59-220 Legnica 
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Ślazowa 2, 51-007 Wrocław 
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Szwajcarska 4, 65-169 Zielona Góra 
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Żukowicka 1a, 67-200 Wróblin Głogowski 
- Schronisko dla Małych Zwierząt „ Azyl", ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów 
- Schronisko dla zwierząt Fundacja Zwierzyniec, ul. Wieluńska 108 - Szczyty, 98-355 Działoszyn 
- Schronisko Prywatne Mirosław Majewski, ul. Małanicza 8, 67-320 Małomice 
- Hotel dla psów i Agroturystyka Zbigniew Wirkus, ul. Szkolona 20k, 59-170 Przemków 
- Hart, Prywatna Wielobranżowa Firma Usługowa, Dowóz Sanitarno Porządkowy, ul. Kopernika 12/5, 
58-160 Świebodzice 

4. Uzyskano następującą ofertę: 
(pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe/ kosztorysy ofertowe/ oferty uzyskane drogą 
elektroniczną/ informacje zebrane na podstawie własnego badania rynku)* 

Ip Nazwa i adres firmy Wyłapanie 
bezdomnego 

zwierzęcia ( za 
1szt. w zł) 

Przetransportow 
anie wyłapanego 

zwierzęcia do 
Schroniska dla 
bezdomnych 

zwierząt ( za 1 
km w zł) 

Umieszczenie 
zwierzęcia w 

Schronisku dla 
bezdomnych 

zwierząt ( za 1 
szt. w zł) 

Uwagi 

1 Hotel dla psów i 
Agroturystyka Zbigniew 
Wirkus, ul. Szkolna 20k, 

59-170 Przemków 

150,00 2,00 1500,00 netto 
1845,00 brutto 

4. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do 06 lutego 2015 roku, do godz. 15:00 do Urzędu 
Miejskiego w Przemkowie wpłynęła tylko jedna oferta na wykonanie usług w zakresie 
interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przemków wraz z ich 
dostarczeniem i umieszczeniem w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2015. 
Przedstawiona oferta spełniała warunki zamówienia. Jako, że zaproponowana oferta mieściła się w 
progu finansowym jaki jednostka przewidziała na wyłapanie 1 szt. bezdomnego zwierzęcia wraz z 
przetransportowaniem i umieszczeniem go w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. Powyższa oferta 
została wybrana. W dniu 11.03.2015r. wybrana firma zostanie poinformowana o wyborze jej oferty. 



Podpisy osób dokonujących wyboru 

1. Jarosław Sawicki 

2. Aleksandra Miłostan 

3. Anna Kuźmiak 

Zatwierdzam wybór wykonawcy 
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