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Umowa ZP.272.43.2013 pod numer 0RM

zawarta dnia 9 września 2013 r. w Ostrołęce pomiędzy:

Miastem Ostrołęka z siedzibą: Plac gen. J. Bema l, 07-410 Ostrołęka

reprezentowanym przez:

Janusza Kotowskiego - Prezydenta Miasta Ostrołęki

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

FIRMĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ „CANIS" Wiesława Rykowska z siedzibą:

ul. Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostrołęka,

reprezentowaną przez:

Wiesławę Rykowska - Właścicielkę

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą",

o następującej treści:

§ 1 -
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca,

a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki, ich transport do schroniska

i przetrzymywanie w schronisku".

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot umowy w całości zgodnie ze złożoną

ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralną

część umowy.

§2.
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia przez

okres 36 miesięcy (tj. od 18 września 2013 r. do 17 września 2016 r.).

2. Świadczenie usług o których mowa w § l ust. l umowy, winno odbywać się zgodnie

z harmonogramem określonym w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta z dnia 12

października 2012 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka

w roku 2013, ich transportu i przetrzymywania w schronisku.

3. Harmonogramy wyłapywania bezdomnych zwierząt na następne lata obowiązywania

umowy będą opracowywane i zatwierdzane przez Prezydenta Miasta na przełomie

miesięcy październik-grudzień roku poprzedzającego.

4. Wykonawca powinien być gotowy do wyłapywania zwierząt w każdym czasie poza

harmonogramem na polecenie Zamawiającego.



§3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

l. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

1) wyłapywania bezdomnych zwierząt, ich transportu do schroniska i przetrzymywania

w schronisku oraz przeprowadzania zabiegów czipowania, sterylizacji i kastracji

zwierząt przyjętych do schroniska, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z SIWZ,

które stanowią integralną część umowy,

2) wprowadzania danych do Międzynarodowej Bazy Danych Sofę Animals

o zaczipowanych w schronisku zwierzętach, którą udostępni Urząd Miasta zgodnie

z postanowieniami umowy z dn. l czerwca 2012 r. zawartą z firmą Geulinex Poland

Sp. z o.o.

3) zapewnienia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w bliskim otoczeniu miejsca

wyłapywania zwierząt,

4) prowadzenia akcji wyłapywania z udziałem lekarza weterynarii,

5) bycia gotowym do wyłapywania zwierząt w każdym czasie poza harmonogramem na

polecenie Zamawiającego, w przypadkach zagrożenia i innych,

6) zapewnienia w razie potrzeby zwierzętom opieki weterynaryjnej,

7) używania urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia

zwierząt, ani nie zadaj ą im cierpienia,

8) dostarczenia Zamawiającemu dowodu umieszczenia w schronisku wyłapanych

zwierząt - kopia karty przyjęcia zwierząt w terminie 7 dni od daty przyjęcia zwierząt,

9) dowiezienia zwierząt podejrzanych o wściekliznę do pomieszczeń zlokalizowanych na

bazie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury

Technicznej przy ulicy Wiaduktowej 3 w Ostrołęce i powiadomienia o powyższym

fakcie Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą przy ul. Składowej 8A

w Ostrołęce, a po 10 dniach przewiezienia zwierząt do schroniska,

10) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością^ zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z:

a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. póz.

856) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

b) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, póz. 1342 z późn. zm.),

c) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.

z dnia 5 września 1998 r. Nr 116, póz. 753),



d) uchwałą Nr 434/XLII/2013 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2013 roku".

2. W przypadku pogryzienia pracowników biorących udział w akcji przez wyłapywane

zwierzęta, koszty leczenia i inne z tym związane szkody ponosi Wykonawca.

3. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę własnego schroniska dla zwierząt,

Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

do okazania Zamawiającemu umowy stwierdzającej gotowość przyjmowania przez inne

schronisko zwierząt wyłapanych przez Wykonawcę, jak również do okazania kopii

umowy z lekarzem weterynarii w zakresie nadzoru weterynaryjnego oraz na

przeprowadzanie zabiegów czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do

schroniska.

§4.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają maksymalne szacunkowe

wynagrodzenie: 892 980,00 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące

dziewięćset osiemdziesiąt złotych) brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23%:

166 980,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt

złotych).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w okresach miesięcznych i zostanie

wyliczone w oparciu o zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe przedstawione

w formularzu cenowym, tj.:

1) wyłapanie jednego zwierzęcia przy udziale lekarza weterynarii - 220,00 zł netto /szt.,

2) koszt przyjęcia jednego zwierzęcia do schroniska „CANIS" w Kruszewłe gm.

Goworowo - 880,00 zł netto/szt.

3. Ceny, o których mowa w ust. 2 mają charakter ryczałtowy i nie podlegają zmianie przez

okres obowiązywania umowy.

4. Za usługi nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje, rozliczenie między stronami

dotyczy faktycznie wykonanych usług.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne na podstawie

wystawionych faktur VAT za faktyczne ilości wyłapanych i umieszczonych w schronisku

zwierząt w ciągu miesiąca, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktur do siedziby

Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze oraz po

przedłożeniu dowodu umieszczenia w schronisku zwierząt (kopia karty przyjęcia

zwierząt) w terminie wskazanym w § 3 ust. ł pkt 8) umowy.



6. Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury do 5-go dnia każdego miesiąca za prace

wykonane w miesiącu poprzednim.

§5.
PODWYKONAWSTWO

Przedmiot umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

§6.
NADZÓR l KONTROLA

Nadzór nad należytym wykonywaniem usług stanowiących przedmiot umowy oraz kontrole

z wykonywanych prac, wykonywać będą:

1) ze strony Zamawiającego: Pan Wojciech Andersz,

2) ze strony Wykonawcy: Pani Wiesława Rykowska.

§7.
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązujące je formy odszkodowania stanowią kary umowne.

ł) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca — w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia

brutto określonego w § 4 ust. ł umowy, tj. 44 649,00 zł,

b) w przypadkach stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania usług

określonych w umowie - każdorazowo kwotę wynoszącą 10% wartości brutto

składanej faktury.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia

brutto określonego w § 4 ust. l umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji

przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Kary umowne nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. l

umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8.
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

l. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
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2) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. l , może nastąpić w terminie 30

dni od momentu powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie powstania sporu na tle wykonywanej umowy, Zamawiający zobowiązany jest

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się

rozstrzygać polubownie.

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą rozstrzygane przez sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy

pisemnej w formie aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem

ust. 6.

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla

każdej ze stron.
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