
UMOWA
NR ZP.272.14.2013

zawarta w dniu 31 października 2014 roku, pomiędzy:

Arturem Zielaskowskim prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo
Handlowo usługowe "DANIEL" Artur Zielaskowski, z siedzibą przy ul. Dworcowej 14,
86-300 Grudziądz, NIP 876-220-00-49, REGON 340335467,
zwanym w dalszej "Wykonawcą",

a
Gminą Kwidzyn, z siedzibą w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30,
reprezentowaną przez Ewę Nowogrodzką - Wójta Gminy Kwidzyn,
zwaną dalej "Zamawiającym",
przy kontrasygnacie Krystyny Jaranowskiej - Skarbnika

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego p.n. "Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
na terenie gminy Kwidzyn oraz zapewnienia im opieki w schronisku" zawarto umowę
o następującej treści:

§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
z zakresu ochrony zwierząt, do świadczenia usług w zakresie:
1. wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kwidzyn i/lub odbioru ze wskazanego przez

Zamawiającego miejsca na terenie gminy Kwidzyn;
2. transportu wyłapanych z terenu gminy Kwidzyn bezdomnych zwierząt do obiektów schroniska

dla bezdomnych zwierząt;
3. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Kwidzyn, przed dniem

jak i w trakcie obowiązywania umowy, polegającej w szczególności na:
1) wyżywieniu,
2) opiece weterynaryjnej, w tym: badaniach, leczeniu, szczepieniach, znakowaniu

eczipowaniu), sterylizacji, kastracji oraz usypianiu ślepych miotów trafiających
r=»: do schroniska,

3) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt pochodzących z terenu gminy Kwidzyn.

§ 2.
1. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 ma charakter stały, odbywać się będzie niezwłocznie

po telefonicznym zgłoszeniu interwencyjnym dokonanym przez wymienioną osobę wskazaną
przez Zamawiającego, jednakże nie dłużej niż dobę od zgłoszenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 dokonywane będzie przez Inspektora ds. gospodarki
komunalnej w gminie Kwidzyn.

§ 3.
1. Usługa wymieniona w § 1 ust. 1 będzie realizowana przy pomocy urządzeń i środków, które nie

będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani zadawać im cierpienia.
2. Usługa wymieniona w § 1 ust. 2 będzie odbywała się za pomocą pojazdu przystosowanego

do transportu wyłapanych zwierząt, spełniający wymagania przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt et. j. Dz. U. z 2013r., poz. 856) i rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub
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przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1012).

3. Usługa wymieniona w § 1 ust. 3 będą odbywały się w obiektach schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Węgrowi e, gmina Grudziądz.

§4.
Okres obowiązywania umowy strony ustalają od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 5.
1. Wynagrodzenie miesięczne za usługi, o których mowa w § 1 składać się będzie z następujących

składników:
1) cena opieki (utrzymania) jednego zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę) 15,00 zł netto

(słownie: piętnaście złotych 00/100) + należny podatek VAT, tj. 18,45 brutto (słownie: osiemnaście złotych 45/100)

(koszty obejmują w szczególności: badania, leczenie, szczepienie, znakowanie (czipowanie),
sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych miotów trafiających do schroniska);

2) cena jednorazowego przyjazdu, wyłapania zwierzęcia i dowozu do schroniska 308,94 zł netto
(słownie: trzysta osiem złotych 94/100) + należny podatek VAT, tj. 380,00 brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt
złotych 00/100).

2. W przypadku niewyłapania zwierzęcia Wykonawcy przysługuje 30 % kwoty określonej w ust. 1 '0...../.

pkt 2.
3. Cena, o której mowa w ust. 1 pkt 1 pomnożona będzie przez ilość dni w danym miesiącu, w których

zwierzę przebywało w schronisku oraz przez ilość utrzymywanych zwierząt.
4. W przypadku, gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana wysokości

stawek podatku od towarów i usług za usługi objęte umową, to wynagrodzenie, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2 ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony
potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.

§ 6.
1. Rozliczenie za wykonane usługi, o których mowa § 1 dokonywane będzie na koniec każdego

miesiąca.
2. Wynagrodzenie za wykonane usługi, o których mowa w § 1 płatne będzie przelewem w terminie

14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie:

1) wykaz zwierząt będących w schronisku w danym miesiącu, w rozbiciu na poszczególne dni,
2) wykaz zwierząt wyłapanych w danym miesiącu, sporządzany na podstawie protokołów

potwierdzający wykonanie usługi,
3) wykaz określający liczbę zwierząt poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, liczbę

zwierząt padłych, liczbę zwierząt oddanych nowym właścicielom, zaszczepionych,
poddanych zabiegom kastracji lub sterylizacji, leczonych oraz znakowanych;

4. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu
Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że realizatorem i płatnikiem umowy będzie Gmina
Kwidzyn, na którą należy wystawić fakturę VAT.
Dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30,
82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894.

1.
§ 7.

Zamawiający będzie dokonywał kontroli zgodności wykonywanych usług z zakresem rzeczowym
określonym przedmiotową umową oraz zatwierdzał dokumenty stanowiące podstawę rozliczeń.
Podstawą płatności faktury za dany miesiąc będzie zweryfikowanie przez Zamawiającego
zestawienia ilości zwierząt będących na stanie schroniska oraz protokół lub protokoły
potwierdzające wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy wzywa
on Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie pisemnie terminie do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.

2.

3.
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W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo
do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia miesięcznego należnego w danym

Za zgodność z oryginałem

4.

miesiącu.
5. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia miesięcznego należnego w danym
miesiącu, za każdą dobę zwłoki w wykonaniu usługi.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania usługi
będącej przedmiotem umowy.

§8.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, o których mowa wart. 145 ust. 1

ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

w przypadku:
1) rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę;
2) utraty lub nie uzyskania ponownie przez Wykonawcę wymaganych przez ustawę

zezwolenia/zezwoleń.

§ 9.
W terminie 14 dni od dnia, w którym umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przestanie
obowiązywać, zwierzęta wyłapane z terenu gminy Kwidzyn zostaną odebrane przez Gminę Kwidzyn.

§ 10.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 13.
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
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