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Zawarta w dniu 04 stycn.ia 2016 roku w Urzędzte Gminy Sońsk, 06-430 Sońsk, ul.
Ciechanowska 20 pomiędzy:

Gminą Sońsk nv aną da|ej,,Zamawiaj ącym,, teprezentowan4 przez :
l/Iarzenę Slubowską - Wójta Gminy Sońsk
Przy kontrasygnacie:
Katarzyny Nałęcz - Skarbnika Gminy Sońsk

a

s CHRONI SKIE M d|a BEZDOMN-YCH Zw|E.Rz ĄT Zy gmunt Dw o rakow s ki
Radysy |3,t2-230 Biała Piska
reprezentowanym przez:
GraĘnę Dworakowską - Pełnomocnika

Zw anym dalej''Wykonawcą''

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy wyłonionego w
wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39.
46 Ustarvy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sĘcznia2004 r (i.t. Dz.U.z20l3 t.,
poz. 709 z późn. zm.) zosta|a zawarta umowa o następującej treści:

$1.
Przedmiot umowy

I. Zarrtavńający z|eca, a Wykonawca zobovn4zlĄe się do Przyjmowania, utrzymywania i
opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Sońsk
Przyjmowanie przez Wykonawcę bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Sońsk i
prz€jęcie od Gminy Sońsk obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zvńeruętom' o któĘ
mowa w art. 1l ust. 1 ustawy z drua 2l sierpnia 1997 r. o ochronie rvtierząt (Dz.U. z2003 r.
Nr 106, poz. |002 z późn. zm.) obejmuj e w szczególności:
a) odławianie oraz objęcie całodobową opieką bezdomnych psów z terenu Gminy Sońsk do
s chroni ska pr zez Zatnallv'.taj 4c e go,
b) właściwe traktowanie i odzywianie psów,
c) zapewnienie psom opieki weterynaryjnej, w tym: szczepienie, odrobaczanie, odpchlenie,
znakowanie chipem, sterylizacje, kastracje, eutanazja, usypianie ślepych miotów, uĘIizacja,
d) prowadzenie wykazu psów przebywających w schronisku z uwzględnieniem informacji o
pochodzeniu zwieruęcia tj. rasy, płci i wieku, przeptowadzonych zabiegach weterynaryjnych
orazoprzekazaruuzsłieruęciadoadopcji|ubzna|ezieniudotychczasowegowłaścicielą
e) organizowanie akcji nnierzających do odnalezienia doĘchczasowego właściciela
nmerzęciai akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji.
f. Przevńęzienie obecnie znajdujących się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Pawłowie koło Ciechanowa psów, odłowionych z terenu Gminy Sońsk, do schroniska
Wykonawcy nast4pi na koszt Wykonawcy.
3. Schronisko do którego będą transportowane i w którym będą objęte opieką odłowione psy z
terenu Gminy Sońsk znajduje się w miejscowości Radysy 13,|2.230 Biała Piska.

4. Przylmowanie
po uprzednim

bezdomnych psów dokonywane będzie na podstawie protokófu z prry1ęcia,
telefonicznym zgłoszeniu przez upowaźnionego przedgtawiciela
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Zamawiającego' w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00.16:00, oprócz
dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawcabędzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiqzlłjącymi
przepisami, tj.:
1) Ustaw4 z dnia2l sierpnia 1997 r. o ochronie rwterząt (Dz.U. z2003 r. Nr 106, poz. 1002
zpoźn.zm.)
zf ustawę z drua 11 marca 2004 r' o ochronie zdrowia z:siteruąt oraz m,ta|czaniu chorób
zakuźnych mtterząt (Dz. U. z2008 r. Nr 213, poz. |342 zpóźn. zm.).
3) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z druaZ3 czervrcaf}04 r. w sprawie
szczegółowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk d|a mńerz$. (Dz. U. z
2004 r.Nr 1 58, poz.I657).
4) Ustawą z dnta 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
f0l2r. poz.39t).
6. Strony zgodnie oświadczaj4, Że Zanavńający udostępnił na stronie internetowej
www.sonsk.pi formularz zawietający Specyfikację Istotnych Warunków Zarnówrcnta
(5IWZ), zavńetający m.in. wzór umowy obejmuj4cy istotne dla Zamavnającego
postanowienia i zobowivariaWykonawcy oftzże są one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty te są integralnączęścią umowy i stanowią
załączruknr 1 do niniejszej umowy.
7. oferta Wykonawcy z drua 21 grudnia 2015 r. jest integralną częścią umowy i stanowi
załączniknr 2 do niniejszej umowy.

s2.
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy' o którym mowa w $ 1 w terminie od

dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.
2. Zamawiający zastłzega sobie prawo udzielenia, na podstawie odrębnej rrmowy'

zamówienia uzupełniajęcego do 50Yo wartości zamówienia podstawowego w zalemości od

posiadanych środków budżetowych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień
publiczrych.

s3.
obowi4zki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zatnawiający zobowiązuje się do:
1) Telefonicznego zg}aszantaWykonawcy o transporcie do schroniska bezdomnych psów.
2) Zabtarua ze schroniska Wykonawcy pozostających psów odłowionych z terenu Gminy
Sońsk po wykonaniu przedmiotu umowy tj.po dniu 31.12.20|6 r. albo do zawarcia z
Wykonawcą umowy uzupełniającej, o której mowa w $ 2 ust. 2 ur'nowy.
2. Zamaurtający moŻe kontrolowaó sposób rea|izacji przedmiofu umovry' która może
obejmować w szczególności kontrolę pomieszczeń, w których utrzymywane będą psy
odłowione z terenu Gminy Sońsk, kontrolę prowadzenia wykazu psów 'i sposobu
wykonywania ustug zgodnie z umową. Z kontroli sporządzony zostanie protokół, a w
p'"ypułt.' stwierdzónia nieprawidłowości' wznaczony zostanie Wykonawcy termin do ich
usunięcia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Protokólarnego przyjmowania bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Sońsk na
własny koszt.
2) Traktowania w sposób humanitamy psów przebywających w schronisku.
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3) Zapewruenia właściwych pomieszczeń chroniących ptzed zimnem, upałami i opadami
atmosferyczłrymi z dostępem do światła dziennego oraz warunków bytowania dla psów
pr zebyw aj ących w schroni sku.
4) Utrzymywania psów w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się.
S)Przestruegania zasady wydzielania pomieszczeń d|apsów agresywnych i chorych.
6) Zapewruenia psom wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody według
obowiązujących norm.
7) Zapewntenia psom opieki weterynaryjnej, w Ęm: szczepienie, odrobaczanie, odpchlenie,
znakowanie chipem, sterylizacje, kastracje, eutnlazja,usypianie ślepych miotów, tlĘ|izacja.
8) Prowadzenia wykazu psów przebywających w schronisku z uwzględnieniem informacji o
pochodzeniu nltierzęcia tj. rasy, płci i wieku, przeprowadzonych zabtegach weterynaryjnych
otaz o przekazariurwierzęciado adopcji |ub zna|ezieniu doĘchczasowego właściciela.
9) Przyjmowania nowych psów na podstawie protokófu z przajęcia otaz doŁączerua
zestawienia wykonanych usfug do fakrury zadarry miesiąc.
10) organizowania akcji znieruających do odnalezienia dotychczasowego właściciela
zwierzęciai akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji.
11) Utylizowania zwłok psów padtych bądź uśpionych w zakładzię posiadającym
o dpowiedni ę zezw o|etia,

s4.
Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstĄch w wyniku
rea|izacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zatnavńającego pod rygorem niewairości.

ss.
Przedstawiciele sfron

1. odpowiedzialnym przedstawicielem Zamaitaj4cego do kontolowania sposobu rea|izacji i
do rozliczanta przedmiotu umowy jest: Pani Marcelina Gut, tel. 23 67138 13.
2. Odpowiedzialnym przedstawicielem Wykonawcy w sprawie rcalizacjiprzedmiotu umowy
jest: Dworakowski Daniel, tel. 506 6f2789.
3. Zmiana wskazanych w ust. 1 i 2 przedstawicieli nasĘpió moŻe po pisemnym
zawiadomieniu i nie stanowi zmiaty niniejszej umowy.

s6.
Wyna grodzenie za przedmiot umowy

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn\
jednostkowych cen zaposzczególne usfugi określone w ofercie Wykonawcy i ilość faktycmie
wykonanych usług.
2. Strony ustalają następuj4ce wynagrodzenie szacunkowe, zgodnie z ofert4 Wykonawcy
(stanowiąc 4 załączntk do niniej szej umowy)' wynoszęce:

1. Dzienny koszt pobytu jednego psa w schronisku:
o kwotę netto (bez podatku VAT): 4,88 zł.ldziefit
słownię: cńery złote 88/100.
o powiększoną o podatek VAT w lcwocie: |,|2 zł.l dzieil
słownie: jeden złoty 12lt00.
. co stanowi lrwotę brutto Qącznte z podatkiem VAT): 6,00 zł.ldzień
słownie: sześć ńofuch 00/1 00.
2. Dzienny koszt pobytu jednego szczenięcia w schronisku:
o kwotę netto (bez podatku VAT): 2,85 zł.ldzień



słownie: duta zŁote 85/1 00.
o powiększonąo podatek VAT w lrwocie: 0,65 zł./ dziefit
słownie: zerc ztoĘch 651100.
. co stanowi kwotę brutto (łącznte z podatkiem VAT): 3,50 zł.l dzieit
słownie: trzy ńote 50/100.

3' Koszt jednej roboczogodziny odławiania psów z terenu Gminy Sońsk:
. lrwotę netto (bez podatku VAT): 0,a0 zł.|godzinę
słownie: zero złoĘch 00/100.
o powiększoną o podatek VAT w kwocie: 0,00 zł.tgodzinę
słownie: zero ńoĘch 00i100.
. co stanowi lrwotę brutto (łącznte z podatkiem VAT): 0,0a zł.lgodzinę
słownie: zerc złoĘch 00/100.

3' Wynagrodzenie, o klórym mowa w ust. 2 zostało obliczone wg cen z ofeĘ Wykonawcy
stanowi4cej załącz-ruk do niniejszej umowy i zawieru wszelkie kószty nńqzane z-rea|izac3ą
przedmiotu umowy' w tym koszfy za usfugi, o których mowa w $ l umowy.
4. Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy'
zaliterają wszelkie koszty mviązane z rea|tzacją przedmiotu umowy, w szczęgólnośói
wymienione w ust. 3.
5. Wynagrodzenie szacunkowe moie ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w za|ężmości od
potrzeb Zamawiającego. W przypadku dostarczania mniejszej ilości psów niz określone w
ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie wnosił z tego tńtu zadnych toszczeń z Ęn:Łumniej szego wynagrodzenia.
6. Wynagrodzenię ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone jako
iloczyn faktycznie wykonanych usfug oraz cer jednostkowyci z oferty Wykonawcy
potwierdzonychprzezprzedstawicie|aZamawiającego.
7. Do oferty Wykonawca przy1$ 23% stawkę podatku VAT. W prrypadku gdy z
odpowiednich przepisów wynikaó będzie inna stawkapodatku vAT niż zi v,. strony zgodnie
ustalają że do usfug będących przedmiotem umowy będą stosować stawkę ,gia,ą ,
obowiązującymi przepisami w dacie wykonania usfug. w takim prrypadku wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie (przy ruezlniennym wynagrodziniu netto) w zaIeiności óa wysokości
stawki poda&u VAT.

s7.
Rozliczenie i płatności

t. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy - wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie
Wykonawcy, nast4pi w okresach miesięczrych tj. po zakończeniu kazdego miesiąca, na
podstawie faktycznie wykonanych usług w oparciu o zestawienie wykonanych uifug w
danymmiesi4cu'potwierdzonychprzezprzedstawicie|aZamałńającego.
2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych ptzez
Wykonawcę i doręczonych Zamawtającemu wTaz z zestawienie* *yko''*ych usńg w
danym miesięcu, potwierdzo nym ptzezprzedstawi cie|a Zamaułtającego.
3. Należności wynikaj4ce z doręczonych przez Wykonawcę rurc.,. bęaą płatne przelewem na
rachuŃi bankowe podane w fakturze w terminie do 14 dni od daty dóręczenia fakfury wraz z
zestawieniem wykonanych usfug w danym miesiącu, potwierdzónym.ptzez przedstawiciela
Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty uwaŻa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.



5. Zamautiajęcy ośrviadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usfug VAT i posiada nr
idenĘfikacyjny NIP 5 66-188-7 2-38.

s8.
1. w razie niewykonania 
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Wykonawca zapłaci

Zamawiaj ącemu karę umowną :
I) Zaprzek'roczenie terminu do usunięcia nieprawidłowości w sposobie realizaĄiprzedmiotu
umowy określonych w $ 3 ust. 2 umowy - w wysokości 0,1 %io wynagroazórua brutto, o
który.m mowa w $ 6 zvvanęgo dalej wynagrodzeniem brutto - zakaŻdy dzieflprze|<roczetia
terminu, |icząc od dnia następuj4cego po terminie określonym w protokole z kontroli.
2) ZW)łu odstqpienia przez Wykonawcę od przedmiofu umowy zprzlcTqniezależnych od
Zamailającego - \i/ wysokości I0 %owynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 6.
3) Jeżeli Wykonawca po otrzymaniu polecęnia od Zamau,iającego' przysąpi ao rea|izacji
zg}oszenia odłowienia psa z terenu Gminy Sońsk w czasie późłnejszymniz żadeklarował w
kryteńum ,'ezas realizacji zgłoszetia,', wówczas wynagrodzenę źa ii".*.'ą godzinę pracy
zostanie mu pomniejszone o 50 Yo.
2. Zamavńający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
3. Zamaitając przysfuguje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, chocitŻby kary umowne byĘ niewymagalne.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. l-3 strony ponoszą odpowiedzialność z Ęttftuniewykonania lub niena|eżrytego wykonania umowy na zisadach'ogóinych.

$e.
Odstąpienie od umowy

|. Zanavńający moize odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy:
1) w przypadku, gdy nastąli utrata, cofnięcie Wykonawcy zemvo|enta na prowadzerie
schroniska dla bezdomnych rwierząt albo wydania decyzji ptzez Powiatowego Lekarza
Weterynarii uniemożliwiającej dalsze prowadzenie działalności.
2) w przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku przeprowadzonej kontroli doĘczęcej
sposobu realizacji przedmiotu umowy.
3) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usfug zgodnie z rrmową lub tez nienależycie
wykonuje swoje zobowipania umowne.
4) W razie wystąpienia istotnej zmiarty okoliczrości powoduj ącej, ie wykonanie umowy nie
|eży w interesie publicznym, czego nie można było przewi dzieć w chwili zawarcia o*L*y,
zgodnie z art. 145 ustawy z dlia29 stycznta2}}4 r. Prawo zamówień publicznych w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w takim prz5,padku Wykonawca
może Żądać wył4czrue wynagrodzenia naleŹnego z $llŁu wykonania części rrmowy.
Wykonawca zrzeka się wszelkich innych roszczeń z tytułu odstąpienia w okolicznościach
wyiej wskazanych.
2. odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. l powinno nastąpió w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia.

$ 10.
Informacje o sposobie komunikowania się stron

1. Wszelkie zawiadomienią oświadczetiai inna korespondencją przekazywarrew zlilązkuz
niniejszą umową rntędzy stronami, sporządzane będą w formie_pisimnej i podpisywan e ptzez
stronę zawiadamiajęcą pod rygorem nieważności. Zawiadomienia,
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korespondencja mogą byó przesyłane faksem, dotęczarte osobiście,
listem poleconym, z zastrzeieniem ust. 2.
2, Zawiadomienią oświadczenia i inna korespondencja, przesyłane faksem wirrny zostać
ruenvłocznie potwierdzone w formie pisemnej.
3. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja wysyłane będą na adresy i faksy
podane przez strony. KaŻda ze stron zobolitqzarta jest do informowania drugiej strony ó
zmiante miejsca zanieszkartią siedziby lub numeru faksu. JeŻę|i strona nie powiadomiła o
zmiante miejsca zanieszkanla, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia, óświadczetńa i
inna korespondencja wysłane na adres zamieszkanią siedziby lub numeru faksu podane przez
strony, uzrraje się zadoręczone.

$ 11.
Sprawy sporne

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez s4d powszechny
właściwy dla siedzib y Zamaitające go.

s 12.
Pnepisy szczegillne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowq mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z drua29 sĘcznta2004 r. Prawo zamówień publicznyci ro,.|J. z20I0 r.
Nr 1 13' poz.759 z późn. nn.) orazwskazane w umowie przepisy szczegó|ne.

s 13.
Inne postanowienia

Umowa zostata spotządzona w trzech jednobrzmiących egzemp|anach, jedna dla
Wykonawcy i dwie d|a Zamawiaj ącego.

WYKONAWCA

(kontrasygnata skarbnika gminy)
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