
UMOWA Nr GKiM. 6140. 4.2015

w dniu 11 lutego 2015 r. w Wyszkowie pomiędzy Gminą Wyszków, 07-200 Wyszków. Aleja
Róż 2, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa
a

1. Sławomirem Suchta PESEL 73100412079 zam. Ugniewo ul. Szkolna 20:
2. Jadwigą Suchta PESEL 39051 107527 zam. Ugniewo ul. Szkolna 20

prowadzący działalność pod nazwą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s. c.
07 - 300 Ostrów Mazowiecka ul. Bąkówka zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowane przez:
współwłaściciela Sławomira Suchtę
W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania do schroniska dla
bezdomnych zwierząt psów z terenu Gminy Wyszków, dostarczonych przez upoważniony
przez Zamawiającego podmiot, utrzymywania ich w schronisku, wykonania kastracji
lub sterylizacji oraz zapewnienia niezbędnej opieki przebywającym w schronisku zwierzętom
jak również wykonanie koniecznych zabiegów weterynaryjnych leczenia, szczepienia
odrobaczania, odpchlenia. utylizacji zwłok zwierząt, których śmierć nastąpiła po przyjęciu
do schroniska.

2. Szacunkową ilość przyjętych zwierząt oraz szczegółowy zakres zamówienia określa formularz
cenowy stanowiący załącznik Nr l do niniejszej umowy.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do założenia karty informacyjnej każdemu przyjętemu do

schroniska zwierzęciu, która zawierać będzie szczegółową charakterystykę przyjętego
do schroniska zwierzęcia, przebieg jego pobytu w schronisku oraz dane dotyczące losów psa
po opuszczeniu schroniska.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w w/w kartę każdego zwierzęcia dostarczonego
przez Zamawiającego, w okresie pobytu psa w schronisku oraz do czasu opuszczenia schroniska
przez dane zwierzę z powodu adopcji, śmierci.

3. Wykonawca zobowiązany jest poddać każde dostarczone do schroniska zwierze zabiegowi
kastracji bądź sterylizacji. Zabieg ten wykonany ma być w okresie przebywania psa
w schronisku w terminie możliwie jak najszybszym od czasu umieszczenia zwierzęcia.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość usypiania ślepych miotów zgodnie z art.6 ust. l pkt 7 ustawy'
o ochronie zwierząt z terenu Gminy Wyszków na koszt Wykonawcy dostarczonych przez
podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta.

5 Wykonawca zobowiązuje się do poszukiwania opiekunów dla zwierząt i przekazywanie do
adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania.

6. Wrykonawca zobowiązuje się do wystawiania pisemnych potwierdzeń odbioru zwierząt osobom
upoważnionym przez Zamawiającego do wyłapywania i przekazywania do schroniska
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wyszków.

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do faktury zdjęcie przyjętego do schroniska
psa.

8. Po wprowadzeniu przez Gminę Wyszków „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków" schronisko jest zobowiązane
dostosować się do warunków programu. Wprowadzane zmiany do umowy będą dotyczyć
zapisów Programu i mogą być wprowadzane wyłącznie drogą aneksu.

9. Realizacji zadań zleconych w § l niniejszej umowy, z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

10. Rozpoczęcia i zakończenia prac w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.
11. Wykonawca realizując usługę będzie informował Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia



do schroniska, terminach wykonania zabiegu kastracji bądź sterylizacji w comiesięcznym
sprawozdaniu dołączonym do faktury.

1. Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania do 31.12.2015 r.
2. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, może ona zostać

rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w t rybie natychmiastowym.
§ 4

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l zapłaci Wykonawcy:
a) wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych) za przyjęcie psa do

schroniska i utrzymywanie go niezależnie od okresu pobytu w schronisku
b) wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt złotych) za wykonane zabiegi

kastracji;
c) wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt złotych) za wykonane zabiegi

sterylizacji.
2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę będzie faktura wystawiona ostatniego

dnia każdego miesiąca wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w § 2 ust. 11.
3. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie regulowane przelewem w ciągu 14 dni od złożenia

faktury.
4. Maksymalna wartość umowy w okresie do 31.12.2015 r. nie przekroczy kwoty 102 500,00 zł.

§ 5
; . W przypadku nie przystąpienia do wykonywania prac określonych w § l umowy Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500.00 zł /słownie: pięćset złotych/ za każdy
dzień opóźnienia.

2. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w § 4 ust. l w miesiącu rozliczeniowym.

3. Kary te mogą zostać potrącone z faktury za dany miesiąc.
4. W sytuacji, gdy kara umowna przewidziana w ust. l nie pokryje szkody. Zamawiającemu

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności

wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej.
6. Zamawiający nie odpowiada w stosunku do Wykonawcy za zadośćuczynienie przekazowi

także w przypadku, gdy Zamawiający jest dłużnikiem Wykonawcy w stosunku do przekazanego
świadczenia.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 7
Wszystkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sad miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
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