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UMOWA

zawarta dnia 12 stycznia 2015 r. w Laskarzewie pomiędzy:
Miastem Laskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Laskarzew, NIP 826-21-89-095, REGON 711582180
reprezentowanym przez:
Burmistrz Miasta - Lidia Sopel-Sereja
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Marianny Siwińskiej
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM",
a
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO"
z siedzibą w: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienię ul. Leśna 23, NIP 822-187-13-06, REGON 140354809
reprezentowanym przez:
Marzena Golańska - właściciel
zwanym dalej „WYKONAWCĄ".

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,
(T póz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

- odławianie bezdomnych zwierząt za pomocą urządzeń: chwytaków, aplikatorów
dmuchawkowych,

- transport odłowionych zwierząt w warunkach i na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie
zwierząt,

- umieszczenie zwierząt w schronisku,
- zapewnienie pomocy weterynaryjnej,
- usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów,
- niesienie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz innych okolicznościach,
- odprowadzanie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych

o wściekliznę.

n §2
Odłowione zwierzęta przetrzymywane będą w Schronisku Dla Zwierząt, Jerzy Kubrak, 18-500 Kolno,
ul. Wesoła 12.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r., póz. 856 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz. U. Nr 116, póz. 753).

§4
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 wykonaną umową.
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8.5 -9
Wykonawca jest zobowiązany w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy do zapewnienia
całodobowej dyspozycyjności i łączności z Zamawiającym za pośrednictwem telefonu: O 504 272 700.

§6
1. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Zgłoszenie będzie odbywało się na telefon.
2. Każda interwencja będzie potwierdzana na piśmie.

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą umową jest
Marta Syryt- pracownik Urzędu Miasta Łaskarzew.

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest Pan
Arkadiusz Golański.

§8
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych
zwierząt, pochodzących z terenu Miasta Łaskarzew oraz do wystawiania pisemnych potwierdzeń
osobom upoważnionym przez Zamawiającego do wyłapywania i przekazywania ich Zamawiającemu jako
załączników do faktur wystawianych za wykonane usługi.

§9
1. Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje

wynagrodzenie w wysokości:
1) odłowienie i dostarczenie jednego zwierzęcia do schroniska (wraz z opłatą za schronisko):

1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100),
2) odłowienie jednego zwierzęcia: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100),
3) odłowienie jednego zwierzęcia, przetrzymanie i transport do wskazanego przez urząd miejsca lub

oddanie do adopcji: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100),
4) obserwacja weterynaryją jednego zwierzęcia: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych

00/100),
5) uśpienie ślepego miotu: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100),
6) uśpienie chorego zwierzęcia i utylizacja jego zwłok: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt

złotych 00/100), (
2. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany

podatku VAT.

§10
1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 9 ust. l następować będzie na podstawie faktur

wystawionych przez Wykonawcę wraz z zestawieniem zwierząt odłowionych i przyjętych do
schroniska.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu.

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Za opóźnienia w płatności faktury Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek

ustawowych.



§11
Usługi będą świadczone począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

§12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.

§13
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych przez zapłatę kar umownych.
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki, w wyznaczonym terminie odławiania zwierząt wysokość 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie l miesiąca od upływu
terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

§14
Wszystkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

§16
Wszystkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu
na siedzibę Zamawiającego.

§17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
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