
UMoWA nr GKiM.212.22.20|4

Zawa a w dniu3E grudnia 2014 roku,

na podsta\łie przcprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia publicżnego, w trybie

Zapytania ofertoWego, porT]iędzy:

Gminą Ko\yalewo Pomorskie z siedzibą u, Ko\ł,alewie Ponorskim przy Placu Wolności ].

t,epreze]ltowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo I'omorskie Andrzcja Grabowskiego,

zwalrą dalej "Zamałvinjącym", NlP: 50300221 96

a

zakladem Go§podarki komunalnej i Mieszkaniorvci sp. z o. o. z siedzibą rł, kowalewie

Ponorskim przy ul, Brodnickicj l. reprcZenlowanym przez Barbarę stosio - Plezesa,

zwanym dale j "Wykonałvcą", NlP: 878-000-68- l4,

§/

Przednioteln umo\łT jcst świadczenie Llsług konunalnych w zakresie wyłapywania bezdonmych
Zlvierząl z terellLl miasta i grniny Korłalewo Pomolskie oIaZ zapewnienia in1 tYnczasowej opieki.

§2

Zakles zadania o któt,yllr nlowa w § 1obejmuje:
1, Wyłapywarrie bezdomnych zwieźąt z tclenu nliasta i gniny Kowa]ewo Pomorskie,
2, Pźewożenie wylapanych zwierząt środkanri do tego przeznaczonymi do miejsca ich

t,vmczasoWego przechowywania,
3, Zapewrienie rvyłapanym zwierzęton tymczasorł'cj opieki oraz rłłaściwego traktowania

i odżywiania w plzechowalni lub schronisku dla zwierząt.
4- Zaloż,cnie oraz plowadzenie ..Międzync1,oilow ych ksiązeczck zdrowia psa" dla

poszczególrryclr psów
5. Zapcrvnicnie konpleksowej opieki \łeterynaryinci lv,vłapanynr i tllnczaso*o

przetźymywanym, a takźc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych bezpańskim
ZwierZętom,

6, Zaperłnienie, na odrębne zlecenie zamawiajźpego. \łykonania koniecznl,cIr zabiegów
Weterynar},jnych bezdonr|ym zwielżętom przeznaczonynl do adopcji,

§J

l. Każdorazowe wyłapywalie bezdornnyclr zwięrząt z. teren miasta i gniny Kowalewo
Pomorskic odbywać się będzie \\, oparciLl o te]efoniczle zlecerrie Zamawiającego.
z określeniem miejsca rwkonania ushrgi oraz potlvierdzonc na piśmie.
Do występowania Ń imicniu Zarnalviającego uporvażnione jest Kicro\łl,Iictwo Użędu
IUiejskjego oraz osoby posiadające pisemne upolvaż]ienie,

2. Wyłapanie nastąpi w dniu zgłosżenia. a w przypadku zwierząt przebywających na otwartei
plzestrzeni nie późlricj niż W tefnlinie trzech dni od daty otrzymania telefonicznego Zleceniir

,-/

pEeZ Wykonawcę.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do wyłapywania zwierząt zgodnie z zasadami okleślonymi
w ustawie z dnia 21 sierpnia ] 997 roku o ochronie zwierząl (tj, Dz. \]. z2013 r,, poz. 856) oraz
rozpol,ządżeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji Z dnia 26 sierynia 1998 roku
rł,sprawie zasad i warunłów \łyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz, U, z 1998 r,, nr 116, poz.
753),

§r'

l. Pt,zy wyłapywaniu żWieźąt Wykonawca zobowiąZąny .jest posługiwać się sprzęten do tego
celu przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne jak najmniej uciążliwe dla
zwierząl Wykonanie tej czynności d, urządzeniem nie stwarzającym zagrożenia dla iclr zycia
i zdrorł ia oraz nie zadcj4c) m ,m cierpienid,

2. W nz,ie ponzeby, Wykonawca zapewnia wyłapanym zwierzętom pomoc lekarsko
weterynaryiną

3. Przy przewozie wyłapanych zwierząt, Wykonawca żobowiązany jest używać środków
tmnsportu odpowiednich dla danego gatunku i przedziału wiekowego Zwierząt, a czynność ich
transpońu winien zorganizować w sposób nie powodujący zranienia lub zbędnego cierpienia
zwiezęcia, Ptzewóz zwierząt powinien odbywać się przy użyciu samochodu Wyposażonego
rł ocldzicllle klatki dl.r ka.,dego przewożonego 7\Ąier./ęclJ,

§5

1. Wyłapanym i tymczasowo pźetrzymywanym zwierzętom (do czasu przewiozienia do
schroniska, które następuje tylko na pisemne zlecenie Zamawiającego) Wykonarvca
zobowiązanyjest zapewnić l]umanitarne warunki egzystencji. wyżywienie oraz opiekę lekarsko

Weter}naryj ną

2, Po wyłapaniu zwierzęcia. .jego oględzirr winien dokonać lekarz wetelynarii celem podięcia
d<clzjico do dal:zego poslepo\Ą.lnia 7e 7wierzęciem,

3. Zwieźęta chole oraz srrki z cieczką bądź szczeniakani należy unieszczać w osobnych
poIlliesu czelliach,

4. Wykolawca ponosi pehlą odpowieclzialność za wyłapane zwlerzęta oraz nadzór nad nimi, jak
róWnież nienależłłe Zabezpieczenie pomieszczenia w przypadku ucieczki irłyrządzenia
jakicŃolwiek szkód przez psa,

5. W przypadku wyłapania psa rasowego Wykonawca niezwłocznic powiadamia oddział Związku
Kynologicznego, a n, odniesicniu do psórv myśliwskich oddział Wojewódzki Polskiego
Związku Łowieckiego,

6. Wyłapane zwierzę , lozpoznane przezwłaściciela. może mu być wydanejeźeli właściciel:
a) zostanie rozpoznany przez psa,
b) przedłoży aktualrre zaświadczenie o szczepieniach ochronnych.

7. Wykonawca ma pmwo przekazać do dalszego chowu zwierzę plywatnej osobie w przypadku,
gdy właściciel nie zgłosi się po odbiór W termillie 7 dni od dnia \łyłapania z!łierzęcia, a l1o$y
nabywca zobowiąże się do zapewnienia mu odpowiednich warunków byowania.
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8, Nie wolno wydawać zw|erząt|
a) osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
b) osobom nietrzeźwyn,
c) chorych i suk szczennych,
d) szczeniąt prżed ukończeniem 6 tygodni,

§ó

Strony ustalają, że:

1. Za jednorazowe. efektywne wyłapanie bezdonrnych z:§jlęfzą|- z terenu miasta i tsminy
Kowalewo Ponrolskie oraz ich transpoń do miejsca tyn]czasowego przetrz}mywania
Wykonawca otTzynra wynaglodzenie (kwoty jednostkowe):

a) za każdorazowe, efektywne wyłapanie zwierząt z telenu miasta w wys. 71,3,ł zł brutto,
b) Za każdorazowe, efekt},Wne Wylapanie Zwieżąt z tęrenu gminy W uTs, 110,70 zl brutto,

2. W przypadku wyłapania bezpaliskiego nvierzęcia w czasie wolnym od pracy (soboty, niedziele
i święta) wynagrodzenie Zostanie Zwiększone o 207. dopłaty w stosuŃtl do kwoty
jednostkowej ujętej w § 6 pkt 1 umowy, odpowieório dla terenu objętego zleceniem
w przypadku telenu miasta będzie to dopłata w wysokości 14,27 zl brutto, natomiast
w przypadku wyłapania bezpańskiego psa z terenu gminy 22,14 zl brutto.
Dopłata przysługuje tylko do żgłoszeń zleconych w dniu wolnyn od placy i zrcalizowanych
w tym samym dniu,

3. Za zapewnienie tymczasowej opieki beżdomnym Zwieżętom (przed przewiezieniem do
schloniska d]a zwierząt), Wykonawca otlży a wynagrodzenie w vysokości 7,50 zł
brutto/dzicń/zwierzę.

4. Za transpoft i umieszcżenie zw],erzęcia w schronisku (tylko na pisemne zlecelrie
Zamawiającego) Wykonawca otrzyna wynagrodzenie w wysokości 321,03 zl brutto.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem tra rachunek
Wykonawcy, na podstawie miesięcznych faktur VAr, w ternjnie 14 dni od daty otrz)mania
faktury przez Zamawiającego.

Fakturv Wystawiane będa na:

Gminę Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-41 0 Kowalewo Pomorskie
NlP: 5030022l96

5.

6.

67

Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 1 śfycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§8

1. W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamarviający
nlozlirł osc dochodzerria odszlodowania,

2, należności w terminach

zastrzega sobie

i Wielkościach,W przypadku nieuregulowania przez Zamawlającego
o któryclr mowa w § 6 Wykonawca będzie nrógł żądaćodsetek ustawowych,



4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zama\łiającemu
przysługuje prawo zlecenia tych prac innęmu podmiotowi w tybie Wykonania zastępczego,
Koszty zleconego Wykonania zastępczego obci€ają Wykonawcę - zgodnie z przedłożonymi
fakturami nie podlegają negocjacjom. Kosźy te będą potrącone z wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6.

Strony ustalają iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstą)ienie od umowy
z plzycżyn żależnych od wykonavr'cy vr' Wysokości 10.000,00 zł brutto, Zamavr'iający będżie
mógł potrąció karę umownąz Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca w}taża
zgodę.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną \ł teminie 10 dni od daty wystąptenia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary,

§9

Stlony oświadczają że posiadają numery identyfi kacji podatkowej :

l. Zafiawia:ący - 5030022196
2, Wykonawca - 878-000-68-14

§1,

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod lygorcm nieważności i mogąbyć dokonywane tylko za zgodąobydwu stron.

2, W sprawach nieuregulowanych niniej szą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznyclr,

3, Spory mogące wyniknąć z waruŃów niniejszej umowy stlony Ńżstrzygać będą polubownie
lub przez sąd powszechny właściwy dla siedżiby Zamawiającego,

4. Umowę sporządzono W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Ze
stron,

KOWALEWO POMORSKIE
P Wiśniew§ka 3/lq rł!, '"
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