
UMOWA D-4.7031.08.2015

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, w dniu .A.t.-02-2015 r. pomiędzy :
Miastem Ostrów Mazowiecka
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
reprezentowanym przez:
Pana Jerzego Bauera - Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
zwanym dalej „Zamawiającym",
a
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s. c.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Bąkówka
reprezentowanym przez Pana Sławomira Suchte wspólnika s. c.
zwanym dalej „Wykonawcą".
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne na Odławianie bezpańskich psów z terenu miasta
Ostrów Mazowiecka wraz z przekazywaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, strony oświadczają co następuje:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: Odławianie bezpańskich psów z terenu miasta

Ostrów Mazowiecka wraz z przekazywaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Odławianie bezdomnych psów będzie odbywało się przy udziale pracownika Urzędu
Miasta.

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej Umowy.

§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 2015-12-31.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto
w kwocie:

1) zł (słownie: ) - cena brutto
za odłowienie jednego psa,

2) zł (słownie: ) - cena
brutto za przyjęcie jednego psa do schroniska,

2. Należność, o której mowa w ust. l Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez
Wykonawcę.

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może
przekroczyć wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

4. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§4
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy:

l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) w razie zwłoki w wykonaniu interwencji, o której mowa §5 pkt 3 Zamawiającemu
przysługuje prawo do obniżenia do połowy wynagrodzenia określonego w §3 ust. l pkt l .



b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10-krotnej sumy wynagrodzeń jednostkowych określonych w §3 ustl pktl i 2.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10-krotnej sumy wynagrodzeń
jednostkowych określonych w § 3 ust. l pkt l i 2. Obowiązek zapłaty kary umownej nie
dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

§5
Wykonawca jest obowiązany do:

1) 24 godzinnej gotowości do wyłapywania i transportu zwierząt do schroniska (7 dni
w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami),

2) posiadania całodobowej łączności telefonicznej,

3) zapewnienia całodobowej interwencji w przypadku pogryzień na terenie miasta, (czas
wykonania usługi - [odłowienia] - nie dłużej niż 30 minut od zgłoszenia telefonicznego).

4) posiadania pomieszczenia na przetrzymywanie psów od momentu odłowienia do czasu
przekazania psów do schroniska,

5) zapewnienia opieki weterynaryjnej odłowionym zwierzętom,

6) zapobiegania wściekliźnie w okresie zagrożenia chorobą,

7) prowadzenia ewidencji odłowionych psów i ich znakowania w gabinecie weterynaryjnym
wskazanym przez Zamawiającego,

8) wykonywanie na koszt Miasta sterylizacji, kastracji odłowionych z terenu miasta Ostrów
Mazowiecka bezdomnych zwierząt domowych, przekazanych do schroniska w gabinecie
weterynaryjnym, z którym Miasto Ostrów Mazowiecka posiada podpisaną umowę na
świadczenie usług w tym zakresie.

§6
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013r., póz. 907 z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§7

Odłowione psy, które pokąsały człowieka, Wykonawca zobowiązany jest poddać obserwacji
w miejscu wyznaczonym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§8

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającemu.

§9

W sprawach nie uregulowanych w mniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013r., póz. 907 z późn. zm.).
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§10

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
Stron.

Zamawiający Wykonawca
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