
UMOWA NR .&2>,.J.

zawarta w dniu ,Q£\ .&T4«.wW. s£w2r. w Glinojecku pomiędzy:c/
Gminą Glinojeck reprezentowaną przez:
Waldemara Godlewskiego Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck
przy kontrasygnacie
Celiny Czerskiej Skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą przy
ul. Gostkowskiej 83, 06-400 Ciechanów, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem: 0000127151, posiadającym numer NIP: 5661643631, numer Regon:
130355722 reprezentowanym przez:
Wojciecha Jagodzińskiego - Prezesa Zarządu
zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r., póz. 907 z póz. zm.).

§1
l . Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na odbiorze

i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Glinojeck.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) starannego i rzetelnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2) przyjmowania i opiekowania się bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Glinojeck,

które nie są w stanie samodzielnie egzystować lub zagrażają mieszkańcom.
3) wyłapywania, odbierania i przewozu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Glinojeck

do schroniska, na zgłoszenie uprawnionego pracownika Zamawiającego:
a) rannych w wypadkach komunikacyjnych lub chorych - w trybie pilnym, nie

później niż w ciągu 8 godzin od zgłoszenia,
b) niebezpiecznych (agresywnych) - w trybie pilnym, nie później niż w ciągu 8 godzin

od zgłoszenia,
c) błąkających się nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,

4) wyłapywanie, odbiór i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Glinojeck do'
schroniska przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

5) opieki nad zwierzętami przyjętymi do schroniska, w tym:
a) zapewnienia właściwych warunków bytowych, zgodnie z obowiązującymi

normami i przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie zwierząt,
b) zapewnienia opieki weterynaryjnej w tym w szczególności:
- przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do jego
stanu zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii),
- podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych
i zewnętrznyc
- podanie środkóv\ farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami
lekarza weterynariiVlla\danego zwierzęcia,



- zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na
podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu
zabezpieczenia go przed zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem
leczenia w celu powrotu do zdrowia i sprawności.
c) leczenia przebywających w schronisku zwierząt,
d) sterylizacji suk i kotek,
e) kastracji psów i kotów.

6) Znakowania odebranych psów - „chipowania", w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację zwierzęcia oraz wprowadzenie numeru mikrochipa do wykazu zwierząt
prowadzonego w schronisku oraz do ogólnodostępnych krajowych baz danych

7) poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt odebranych z terenu gminy Glinojeck,
przekazywania tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i
należyte warunki utrzymania.

8) prowadzenia ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Glinojeck oraz przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających dane dotyczące zwierząt przyjętych przez schronisko w danym
miesiącu (protokołów z przekazania - przyjęcia zwierzęcia) oraz informacje dotyczące
zwierząt przyjętych przez schronisko w poprzednich miesiącach (zwierzęta
adoptowane, uśpione lub padłe oraz odebrane przez odnalezionego właściciela).

9) Przejęcie i transport bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Glinojeck
przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Hotelu Dla Zwierząt i
Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź,
w ilości 40 psów. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może
być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w
schronisku dla zwierząt na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w
wyniku postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawca nie będzie pobierał od
Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu.

3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany jest posiadać
odpowiednie zezwolenie na transport zwierząt wydane w oparciu o przepisy
weterynaryjne;

§2
W przypadku odebrania z terenu gminy Glinojeck błąkającego się zwierzęcia, które następnie
odbierze ze schroniska jego dotychczasowy właściciel, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu odpowiednią dokumentację związaną z odbiorem zwierzęcia przez
właściciela. Dokumentacja ta zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia odbioru
zwierzęcia przez właściciela.

§3
. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają w formie stawek

jednostkowych zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy:
1) za każdorazowy odbiór i przewóz bezdomnych psów z terenu gminy Glinojeck: 86,00zł

netto + 23%VAT, tj. 105,78 zł brutto;
2) za każdorazowy odbiór i przewóz bezdomnych kotów z terenu gminy Glinojeck:

86,00zł netto + 23%VAT, tj. 105,78 zł brutto;
3) za każdorazowe złapanie, bezdomnych psów z terenu gminy Glinojeck: 80,00 zł netto

za szt. + 23%vkT, V 98,40 zł brutto;



4) za każdorazowe złapanie, bezdomnych kotów z terenu gminy Glinojeck: 80,00 zł netto
za szt. + 23%VAT, tj. 98,40 zł brutto;

5) za l dniowe utrzymanie i opiekę w schronisku jednego bezdomnego psa z terenu gminy
Glinojeck: 6,00 zł netto + 23%VAT, tj. 7,38 zł brutto;

6) za l dniowe utrzymanie i opiekę w schronisku jednego bezdomnego kota z terenu
gminy Glinojeck: 6,00 zł netto + 23%VAT, tj. 7,38 zł brutto;

7) za wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnej suki odebranej z terenu gminy Glinojeck:
75,00 zł netto + 23%VAT, tj. 92,25 zł brutto;

8) za wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnej kotki odebranej z terenu gminy Glinojeck:
75,00 zł netto + 23%VAT, tj. 92,25 zł brutto;

9) za wykonanie zabiegu kastracji bezdomnego psa odebranego z terenu gminy Glinojeck:
50,00 zł netto + 23%VAT, tj. 61,50 zł brutto;

10) za wykonanie zabiegu kastracji bezdomnego kota odebranego z terenu gminy
Glinojeck: 40,00 zł netto + 23%VAT, tj. 49,20 zł brutto

2. koszty leczenia powypadkowego bezdomnych zwierząt będą rozliczane na podstawie
dokumentów wystawionych przez lekarza weterynarii,

3. faktyczną wartością zobowiązania będzie suma iloczynów usług cen jednostkowych
określonych w ust l niniejszego paragrafu i ilości wykonanych usług, zwiększona o kwotę
kosztów leczenia o których mowa w ust. 2.

4. Orientacyjna, łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy
szacowana jest na kwotę 119 583,06 zł brutto,

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z
niewykorzystania kwoty określonej w § 3 ust 4 umowy.

6. Ceny netto (jednostkowe) z tytułu świadczenia poszczególnych usług nie mogą ulec zmianie
w trakcie realizacji niniejszej umowy.

7. Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana przez Zamawiającego w formie
przelewu na rachunek Wykonawcy, w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

8. Faktury/rachunki będą wystawiane raz na miesiąc ostatniego dnia każdego miesiąca.
9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.
10. Fakturę/rachunek należy wystawić na adres: Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12,

06-450 Glinojeck, NIP. 566-188-11-29.

§4
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
kwoty szacowanego łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 3. ust.4 niniejszej umowy.

2. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków,

wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności
osobie trzeciej i poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód spowodowanych
niewłaściwym wykonywaniem obowiązków, wynikających z niniejszej umowy lub -w razie
nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia kosztów w przypadku
naprawienia tych ^zkód przez Zamawiającego.

§5

l. Zamawiającemu WWsłufeuje prawo odstąpienia od umowy:



1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie public/nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2) W razie, gdy Wykonawca realizuje czynności przewidziane niniejszą umową w sposób
niezgodny z jej treścią., lub wskazaniami Zamawiającego.

3) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w przystąpieniu do
realizacji umowy /, winy Wykonawcy przekraczającej 3 dni oraz w przypadku
zaprzestania świadczenia usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres 3
dni

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

w terminie l miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. l i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w ciągu 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny je uzasadniającej.

§6
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące przedmiotem umowy w terminie od
01.01.2015r. do 31.12.2015r

§7
1. Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

1) po stronie Wykonawcy:
• Stanisław Kownacki - tel. 23 ~ 611-13-59

2) po stronie Zamawiającego:
• Elżbieta Przybyłowska - tel. 23- 674-28-03

2. osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do dokonywania zgłoszeń Wykonawcy
są:
- Elżbieta Przybyłowska
- Lesław Nowakowski
- Policja

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod ryg6rem
nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
następujących przypadkach:
1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego.

2) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych
powiązanych z ustawą Pzp lub przepisów związanych z przedmiotem zamówienia.

3) w przypadku wystąpienia okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.

Wszelkie ewenmalne Umiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy
do zmiany wynagrodzenia określonego w § 3, z wyjątkiem ust. 2 pkt 2.



§9
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie.

W przypadku braku porozumienia właściwym sadem do rozpatrywania sporów wynikłych z
realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień
publicznych wraz / aktami wykonawczymi ora/ Kodeksu cywilnego ,o ile przepisy ustawy
Prawa zamówień publicznych nie stanowią inac/ej.

3. Umowa wchodzi w życic z dniem podpisania /, mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015r.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.
5. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy,

WY WCA ZAMAWIAJĄC
B U R M I J S / T R Z

mgrinz. Godlewski

t


