
UMOWA Nr ZAM/4/IDG/23/14 

zawarta w dniu 24 stycznia 2014 w Turku pomiędzy: 
Gminą  Miejską  Turek z siedzibą  w Turku przy ulicy Kaliskiej 59 
reprezentowaną  przez: 
Burmistrza Miasta Turku — Zdzisława Czaplę  
zwaną  w treści umowy „zamawiającym", 

a 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku, ul. Polna 
4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział  Gospodarczy KRS za 
Nr 0000162254 
reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego - Mirosława Wypióra 
zwanym w treści umowy „wykonawcą". 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Miejskiej Turek. 
2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się  do wykonania następujących zadań: 

1) Przeprowadzanie akcji w sposób ciągły mających na celu zachęcenia społeczeństwa do adopcji 
zwierząt (ogłoszenia w prasie lokalnej oraz lokalnych stronach internetowych itp.) 

2) współdziałanie z Gminą  Miejską  Turek w zakresie realizacji „Programu zapobiegającego 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek, 

3) wyłapywanie, przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i 
porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, 

4) leczenie chorych zwierząt rokujących możliwość  przeżycia , 

5) sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w Schronisku jeśli nie udało się  
odnaleźć  ich właścicieli, 

6) usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów, 

7) szczepienie zwierząt zgodnie z zaleceniem lekarza weterynaryjnego, przebywających w 
schronisku przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, 



8) niesienie pomocy zwierzętom rannym w wypadkach ulicznych oraz innych okolicznościach, 

9) odprowadzanie do lecznicy na obserwację  zwierząt, które pokąsały człowieka lub 
podejrzanych o wściekliznę, 

10) dokonywanie interwencji w sprawach znęcania się  nad zwierzętami, przetrzymywania 
zwierząt w niewłaściwych warunkach oraz szkód dokonanych przez zwierzęta. 

11) socjalizacja zwierząt 

12) przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić  im 
należyte warunki bytowe. 

3. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 — 12 umowy, dotyczą  realizacji zamówienia na 
terenie Gminy Miejskiej Turku 
4. Zadania, o których mowa w ust 2 pkt 2 — 10 umowy będą  wykonywane 24 godziny na dobę. 
5. Zadania, o których mowa w ust 2 pkt 12 umowy będą  wykonywane w godzinach wskazanych 
w regulaminie schroniska, tj. 7" - 1500 
6. Działania wymienione w ust. 2 pkt. 8 będą  podejmowane niezwłocznie nie później niż  172 h od 
zgłoszenia 

§ 2. 

1. Wykonawca posiada 64. boksów dla zwierząt niezbędnych do prowadzenia schroniska. 

2. Numer całodobowego telefonu wykonawcy : 515 201 727 

§ 3. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: od daty zawarcia umowy do dnia 30-04-
2016 

§ 4. 

1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie dotyczącym psów, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 14,32 zł  (słownie: czternaście 
złotych 32/100 złotych) za każdą  dobę  pobytu psa w schronisku, z zastrzeżeniem wynikającym z 

§ 5 ust. l niniejszej umowy dotyczącym ewentualnego upustu cenowego. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy łączna kwota wynagrodzeń  Wykonawcy z tytułu 
wykonywania przedmiotu umowy nie może przekroczyć  nominalnego progu kwotowego w 
wysokości 800 000, 00zł  (słownie: osiemset tysięcy .) netto. 

3. Kwota wymieniona w § 4 ust. 1 obejmuje usługę, o której mowa w § 1 umowy wraz z 
uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. 

( 
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4. Regulowanie należności odbywać  się  będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
wykonawcę  na koniec każdego miesiąca . 

5. Zamawiający będzie wpłacał  kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy na konto 
Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy 0/Turek 

nr konta: 09 1090 1229 0000 0000 2201 3589 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

6. Cena z tytułu dobowego pobytu w schronisku kota zostaje ustalona w wysokości 80 % ceny 
za dobowy pobyt w schronisku psa, określonej w ust. 1, a cenę  za dobowy pobyt w schronisku 
ptaków i innych zwierząt ustala się  w wysokości 50 % ceny za dobowy pobyt w schronisku psa, 
określonej w ust. 1 

§ 5. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 20 % upustu od ceny dobowego pobytu psa w 
schronisku, określonej w § 4 ust. 1 umowy. Obowiązek udzielenia upustu będzie realizowany 
przez Wykonawcę  w przypadku, jeżeli ilość  psów w schronisku przekroczy liczbę  50 sztuk i 
dotyczyć  będzie wyłącznie ceny dobowej za pobyt w schronisku 51-ego i następnych psów. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP 
6680000082 

6. 

1. Za realizację  umowy odpowiadają: 
1) ze strony zamawiającego: Leszek Szymaniak, kierownik Wydziału Infrastruktury i 

Działalności Gospodarczej, 

2) ze strony wykonawcy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
kierownik schroniska. 

§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 3% 
miesięcznej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień  zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zobowiązany on będzie 
do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości średniej z ostatnich dwóch 
miesięcy wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywają  szkody, stronom 
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

( 



§ 8. 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą  umową, mają  zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej 
umowy stanowi jej integralną  część. 

§ 9. 

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy i 
dwa dla zamawiającego. 

WYKONAWCA 	 ZAMAWIAJĄCY 

Preze arzadu 
Dyr d J. czelny 
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