
UMOWA SO.6140.9.2015

zawarta w Bełchatowie, w dniu 30 grudnia 2015 roku, pomiędzy:

Gminą Bełchatów
z siedzibą ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
NIP: 769-20-54-368,        REGON: 590648215

reprezentowaną przez Pana Kamila Ładziaka – Wójta Gminy Bełchatów
zwanym dalej „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bełchatów – Anny Sadurskiej
a

Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9,   97-400 Bełchatów

NIP: 769-196-75-75,        REGON: 592166006
reprezentowanym przez Pana Miłosza Rudnickiego – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie  kompleksowej usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy Bełchatów i zapewnienia im opieki w schronisku.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przejęcia od dotychczas świadczącego usługi przedsiębiorstwa, zwierząt należących 

do Gminy Bełchatów wg stanu na 31.12.2015 roku;
2. Wyłapywania, przewozu i zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom 

z terenu  gminy  Bełchatów  w  schronisku  na  zgłoszenie  uprawnionego  pracownika 
Zamawiającego w miarę wolnych miejsc na kwarantannie;

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt na terenie gminy Bełchatów;

§ 3

W zakresie hotelowania zwierząt Wykonawca zapewni m.in.:
1. schronienie
2. wyżywienie
3. opiekę przyjętym do swojej placówki zwierzętom
4. chipowanie
5. opiekę weterynaryjną w tym m.in.: 14 dniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie 

spełniające wymagania określone przepisami szczególnymi,  leczenie, sterylizację, w 
uzasadnionych przypadkach beznadziejnych z medycznego punktu widzenia eutanazję 
zwierzęcia dokonanej po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza weterynarii

6. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odebranych z terenu gminy Bełchatów, 
przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę 
i należyte warunki utrzymania

7. prowadzenie ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt z terenu 
gminy  Bełchatów  oraz  przekazywania  Zamawiającemu  miesięcznych  raportów 
zawierających dane zwierząt przyjętych przez schronisko w danym miesiącu.
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§ 4

W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt Wykonawca zapewni:
1. przybycie  w  jak  najszybszym  czasie  na  miejsce  (gdzie  znajduje  się  bezpańskie 

zwierzę)  wskazane  przez  Zamawiającego  od  powiadomienia,  nie  dłuższym  niż 
24 godziny  w  celu  wyłapania  zwierzęcia,  w  przypadkach  wymagających 
natychmiastowej interwencji niezwłocznie (do 1 godziny);

2. korzystanie z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia, zdrowia 
ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom;

3. stosowanie środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 oku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856);

§ 5

Wykonawca zobowiązany  jest  do  spełnienia  następujących  wymagań  technicznych 
i organizacyjnych:

1. posiadanie  bazy  w  odległości  umożliwiającej  w  przypadku  zwierząt  agresywnych 
przybycie patrolu interwencyjnego w ciągu 1 godziny od zgłoszenia;

2. posiadanie środków transportu do przewozu zwierząt oraz przewozu karmy;
3. dysponowanie  urządzeniami  i  środkami  przy  pomocy  których  wyłapywane  będą 

bezdomne zwierzęta, w tym odpowiednie klatki do transportu zwierząt (min. 2 szt. 
oraz 1 szt. klatek rozkładanych). Do wyłapywania zwierząt niezbędny jest aplikator 
gazowy( strzelba pneumatyczna) z zestawem strzykawek oraz specjalne chwytaki dla 
psów i kotów;

4. dysponowanie kierowcami i konwojentami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do 
transportowania zwierząt, potwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii;

5. zatrudnieni  pracownicy  muszą  posiadać  zaświadczenie  potwierdzające  odbycie 
szkolenia  teoretycznego  z  zakresu  obsługi  zwierząt,  wydane  przez  powiatowego 
lekarza weterynarii.

§ 6

Czas obowiązywania umowy ustala się na okres
                                               od 01 stycznia 2016 roku do 31grudnia 2016 roku.

§ 7

Strony ustalają następujący system rozliczeń (ceny netto):
1. opłata za wyjazd zespołu interwencyjnego w teren w wysokości: …......... 4,50 zł/km

                                                                                         (słownie: cztery złote 50/100);
2. opłata za 14 dniową kwarantannę w schronisku w wysokości: …. ......... 250,00 zł/szt.

                                                             (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
3. opłata za sterylizację zwierząt w wysokości: …....................................... 120,00 zł/szt.

                                                                     (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100);
4. opłata za chipowanie zwierzęcia w wysokości: …................... ................. 25,00 zł/szt.

                                                                               (słownie: dwadzieścia pięć złotych);
5. opłata za eutanazję zwierzęcia  w wysokości: ….................... .................. 30,00 zł/szt.

                                                                             (słownie: trzydzieści złotych 00/100);

6. opłata za pobyt zwierzęcia w schronisku do 20 dni po kwarantannie
w wysokości: ............................................................................................ 30.00 zł/dobę
                                                                               (słownie: trzydzieści złotych 0/100); 

7. opłata  za  pobyt  zwierzęcia  w  schronisku  powyżej  20  dni  po  kwarantannie 
w wysokości: ….............................. ....................................…................. 10.00 zł/dobę
                                                                                    (słownie: dziesięć złotych 0/100).
Do poszczególnych kwot należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
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§ 8

1. Zapłata za wykonaną usługę odbywać się będzie w okresach miesięcznych i nastąpi 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie szczegółowa kalkulacja z wykonanej usługi, którą 
sporządzi Wykonawca oraz potwierdzi Zamawiający.

3. Dniem uregulowania należności jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne:
a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w ustalonym terminie w wysokości 
1% miesięcznego wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z  § 7 umowy za każdy 
dzień zwłoki,
b)  za  wypowiedzenie  umowy  przez  Zamawiającego  wskutek  okoliczności 
zawinionych  przez  Wykonawcę  w  wysokości  10  %  miesięcznego  wynagrodzenia 
brutto ustalonego zgodnie z  § 7 umowy miesiąca poprzedzającego dzień, w którym 
nastąpiło wypowiedzenie.

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  to,  aby  kara  umowna  została  potrącona  z  bieżącej 
faktury.

§ 10

1. Każda  ze  stron  może  rozwiązać  niniejszą  umowę  za  dwumiesięcznym  okresem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

2. W  przypadkach  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  niniejszej  umowy 
Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim 
przypadku  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  proporcjonalne  do  wykonanej 
usługi na dzień wypowiedzenia.

§ 11

1. Zamawiający ustanawia koordynatora do pełnienia nadzoru nad właściwą realizacją 
postanowień niniejszej umowy w osobie:
Imię i nazwisko:     Andrzej Skorupa             tel. 44-632-65-68 wew. 30.

2. Wykonawca  ustanawia  osobę  odpowiedzialną  za  realizację  postanowień  niniejszej 
umowy w osobie:
Imię i nazwisko:     Mariusz Półbrat               tel. 44-633-38-77.

§ 12

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu 
cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a także postanowienia oferty.

§ 13

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej  pod 
rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne jest, pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, 
jeżeli  przy ich uwzględnieniu  należałoby zmienić  treść oferty,  na podstawie  której 
dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że konieczność  wprowadzenia  takich  zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 
a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

3. Aneksy do umowy stanowią jej integralna część.
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4. Wszelkie  spory mogące  wyniknąć  w związku  z  wykonywaniem niniejszej  umowy 
strony będą rozwiązywać w drodze polubownej.

5. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze polubownej, strony poddadzą 
jego  rozstrzygnięcie  właściwemu  rzeczowo  sądowi  powszechnemu  dla  siedziby 
powoda.

6. Niniejszą  umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
stanowiących dowód  jej  zawarcia,  z  czego  dwa  egzemplarze  dla  Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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