
Umowa
nrIRPŚP.6140.2.2016

zawarta w dniu 19.01.2016 r. roku
pomiędzy: Gminą Pułtusk reprezentowaną przez: Krzysztofa Nuszkiewicza - Burmistrza
Miasta Pułtusk, przy kontrasygnacie
Teresy Turek - Skarbnika Miasta
zwaną w treści umowy" Zamawiającym "
a
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie,
NIP: 566-16-43-631, REGON: 130355722
zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
Ewę Szwejkowską - Prezes Zarządu
zwanym w treści umowy Wykonawcą
stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
(Dz. U. z 2015 r. póz. 2164)

$ §1
1. Przedmiotem umowy jest: wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt - psów wraz

\ J z przekazaniem ich do schroniska.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wyłapanie wolno żyjących zwierząt z terenu gminy Pułtusk przy użyciu sprzętu
do obezwładniania (broni Palmera), w przypadkach koniecznych zastosowanie
kwarantanny, leczenia wyłapanego zwierzęcia z wyłączeniem zabiegów chirurgicznych
oraz transport zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie

2) odbiór bezdomnych zwierząt umieszczonych w tymczasowych boksach bez użycia
sprzętu do obezwładniania (broni Palmera), w przypadkach koniecznych zastosowanie
kwarantanny, leczenia wyłapanych zwierząt z wyłączeniem zabiegów chirurgicznych
oraz transport zwierząt do - Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie

3) umieszczenie zwierzęcia w schronisku - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do
przedłożenia wraz z fakturą dokumentu umieszczenia zwierzęcia w schronisku,

4) oznaczenie zwierzęcia mikroczipem bezboleśnie aplikowanym podskórnie,
5) eutanazja ślepych miotów oraz cierpiących zwierząt powypadkowych bez szans na ich

wyleczenie wraz z odbiorem,i przekazaniem zwłok do utylizacji,
6) Przewidywana liczba zwierząt do odłowienia: małe psy (szczeniaki) -6 sztuk, duże psy

(dorosłe)- 30 sztuk,

C \, 7) Zamawiający zastrzega zmianę ilości zwierząt do odłowienia w ilości +/- 20 %
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 póz. 856 z późn. zm.) i rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753 z późn.
zm.).

4. Strony zgodnie postanawiają, iż bezdomne zwierzęta, o których mowa w § l ust2 pkt 2
winny być przekazane Wykonawcy zdrowe. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający
przedstawi wyniki badań danego zwierzęcia. W przypadku kiedy zwierzę zostanie
uznane przez Wykonawcę za chore Wykonawca ma prawo odmowy odbioru takiego
zwierzęcia.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie każdorazowego

powiadomienia na nr tel. 23 611 13 59 oraz +48. 795 479 881 Wykonawcy przez
Zamawiającego.
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§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności przewidzianych w przedmiocie
zamówienia na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie maksymalnym
12 godzin od wezwania.

2. Obezwładnienie i pojmanie zwierząt nastąpi w uzgodnieniu i pod nadzorem pracowników
Straży Miejskiej.

3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny
do wykonania zamówienia. ,

/ §4 \
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreikfiregćTw §1 strony ustalają na podstawie oferty

Wykonawcy ceny jednostkowe w wysokości:
1) Cena za wyłapanie jednego dorosłego psa z terenu gminy Pułtusk przy użyciu sprzętu

do obezwładniania (broni Palmera), czipowanie oraz transport zwierzęcia do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych
00/100)

2) Cena za odbiór jednego dorosłego psa umieszczonego w tymczasowym boksie bez użycia
sprzętu do obezwładniania (broni Palmera] czipowanie oraz transport zwierzęcia
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie 300,00 zł brutto (słownie: trzysta
złotych 00/100)

3) Cena za odbiór jednego szczeniaka umieszczonego w tymczasowym boksie bez użycia
sprzętu do obezwładniania (broni Palmera) czipowanie oraz transport zwierzęcia
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie 300,00 zł brutto (słownie: trzysta
złotych 00/100)

4) Cena za odbiór jednego dorosłego agresywnego psa umieszczonego w tymczasowym
boksie z użyciem sprzętu do obezwładniania (broni Palmera) czipowanie oraz transport
zwierzęcia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie 300,00 zł brutto
(słownie: trzysta złotych 00/100)

5) Cena za eutanazję ślepych miotów oraz cierpiących zwierząt powypadkowych bez szans
na ich wyleczenie wraz z odbiorem i przekazaniem zwłok do utylizacji 50,00zł brutto
(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) od miotu

; i - ; 2. Maksymalna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w roku 2016 wynosi
°O 10 000,00 zł brutto.

3. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczeń częściowych i wystawiania faktur
częściowych obliczonych jako suma iloczynów cen jednostkowych za jedno zwierzę i liczby
wyłapanych zwierząt.

4. Faktury za wykonanie usługi, wystawiane będą w terminie 30 dni od daty wykonania
przedmiotu zamówienia o którym mowa w § l, l>/

5. Zapłata za fakturę następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury
do Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

6. Zamawiający nie przekazuje zaliczek na poczet wykonania umowy.
§5

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i wystąpienia
szkód lub dodatkowych kosztów, związanych z powierzeniem usług innemu wykonawcy,
„Wykonawca" pokryje związane z tym koszty.

§6
Wykonawca wystawia faktury VAT na adres: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk,
NIP 5681540236

§7
1. Strony za wspólnym porozumieniem wyrażonym na piśmie dopuszczają możliwość

zmiany umowy w zakresie ceny za wykonanie usługi w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowić kary
umowne.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
umowy w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2
za każdy dzień zwłoki.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wys. 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.
2 za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

5. Kara umowna należna od Wykonawcy może zostać pobrana przez Zamawiającego poprzez
potrącenie z wystawionych faktur.

§9
W sprawach nie uzgodnionych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§10
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

Sporządził: Michał Górecki

Wykonawca: Zamawiający:

mgr KiRymorNuszkiewicz
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• i UMOWA

NRIRPŚP.6140.3.2016

zawarta w dniu 19.01.2016 r. pomiędzy:
Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Nuszkiewicza - Burmistrza Miasta Pułtusk,
przy kontrasygnacie
Teresy Turek - Skarbnika Miasta
zwaną w treści umowy "Zamawiającym",
a
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ,
NIP: 566-16-43-631, REGON: 130355722
zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
Ewę Szwejkowską - Prezes Zarządu

stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2015 r. póz. 2164)

; §i
H Zamawiający zleca do realizacji, a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadania,

/ które w swoim zakresie zawierać będą:

1. Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z terenu gminy Pułtusk, zwierząt
dostarczonych przez upoważniony przez Zamawiającego podmiot oraz utrzymywanie ich w
schronisku poprzez:
1) zapewnienie pomieszczeń lub boksów chroniących zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających swobodne poruszanie się,
2) zapewnienie legowisk,
3) zapewnienie odpowiedniej karmy,
4) zapewnienie stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

2 Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w okresie przebywania zwierząt w schronisku
w terminie możliwie jak najszybszym od czasu przyjęcia zwierzęcia do schroniska,
3 Zapewnienie przyjętym zwierzętom kompleksowej obsługi weterynaryjnej wykonywanie
koniecznych zabiegów weterynaryjnych w trakcie całego czasu przebywania zwierzęcia w schronisku
w tym:

, i, 1) leczenie, w razie konieczności w specjalistycznej lecznicy weterynaryjnej,
r\ j(" 2) szczepienia,

3) odrobaczanie,
4) odpchlenie,
5) usypianie ślepych miotów,
6) eutanazje zwierząt nie rokujących na dalsze leczenie,
7) znakowanie,
8] utylizacją zwłok zwierząt, których śmierć nastąpiła podczas pobytu w schronisku,
9) usypianie ślepych miotów ciężarnych suk przyjętych do schroniska z terenu gminy Pułtusk

dostarczonych przez podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta wskazany w umowie,
4 Prowadzenie ewidencji przyjętych z terenu Gminy Pułtusk zwierząt poprzez zakładanie kart
zwierzętom zawierających szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia,
przebieg jego pobytu w schronisku oraz dane dotyczące losów psa po opuszczeniu schroniska,
Karta zwierzęcia powinna zawierać:

1) opis zwierzęcia - gatunek, wiek, płeć, numer identyfikacyjny, nadany numer chip,
2) datę przyjęcia do schroniska;
3) dane dotyczące kwarantanny;



4) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;
5) informację o adopcji wraz z datą opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, numer «

telefonu i adres osoby adoptującej,
6) informację o eutanazji, padnięciu poświadczoną przez lekarza weterynarii, zbiegu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w w/w kartę każdego zwierzęcia dostarczonego przez
Zamawiającego, w okresie pobytu zwierzęcia w schronisku oraz do czasu opuszczenia schroniska
przez dane zwierzę z powodu adopcji, śmierci,

5 Przeprowadzanie adopcji zwierząt poprzez poszukiwanie opiekunów dla zwierząt
i przekazywanie do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania leży w gestii schroniska,

6. Wystawianie pisemnych potwierdzeń odbioru zwierząt, osobom upoważnionym przez
Zamawiającego do wyłapywania i przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Pułtusk

7. Szacunkowa ilość przewidzianych do przyjęcia do schroniska zwierząt:
- dorosłe psy -30 sztuk,
- szczenięta -6 sztuk.

8. Zamawiający zastrzega zmianę ilości przekazanych zwierząt do schroniska +- 20%,
9. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny

do wykonania zamówienia. _

\

§2
1. Zadania określone w §1 Wykonawca będzie realizował w oparciu o przepisy prawa:

1) Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. póz. 856 z późn. zm)
i przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, póz. 753 z poźn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. 2004 r. Nr 158 póz. 1657)

3) Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r, póz. 1539 z późn. zm.).

4) Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., póz. 1515 z późn. zm.),
5) Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2013r., póz. 1399 z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008r. w sprawie

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. y
1193 z późn. zm.), i\

2. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę usługi statutem
i regulaminem funkcjonowania schroniska.

§3
Umowę zawiera się na okres do 31 grudnia 2016 roku, z możliwością jej przedłużenia w formie
aneksu. o

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l, Zamawiający zapłaci w czasie trwania umowy
Wykonawcy wynagrodzenie o łącznej kwocie maksymalnej nie przekraczającej
54 500,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100): w tym
odpowiednio:

1) kwotę 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za przyjęcie
do schroniska dorosłego psa, niezależnie od okresu pobytu w schronisku;

2) kwotę l 300,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) za przyjęcie
do schroniska szczeniaka, niezależnie od okresu pobytu w schronisku;

3) kwotę 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za wykonanie zabiegu kastracji;



V
2. W podanych w ust. l kwotach brutto wliczony jest 23% podatek VAT. .;
3. Za zwierzę dostarczone do Wykonawcy przez jego właściciela, bez zgody Zamawiającego,

Zamawiający nie ponosi kosztów utrzymania.
4. Zamawiający nie przekazuje zaliczek na poczet wykonania umowy.

§5
1. Faktury za wykonanie usługi, wystawiane będą w terminie 30 dni od daty przyjęcia zwierząt

do schroniska wraz ze sprawozdaniem o przyjętych zwierzętach do schroniska, terminach
wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji, zapłata za fakturę następować będzie przelewem
wciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miejskiego w Pułtusku na rachunek wskazany
przez Wykonawcę.

2. Faktury wystawiane będą na adres: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk,
NIP 568-154-02-36.

3. W załączeniu do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie ilości zwierząt
przyjętych do schroniska w danym okresie rozliczeniowym (ze wskazaniem osoby oraz miejsca
wyłapania zwierzęcia).

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej z działalności

określonej w § l niniejszej umowy oraz ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska.
}, Wykonawca prowadzi ewidencję zwierząt w postaci wykazów zawierających:

1) opis zwierzęcia tj: gatunek, wiek, płeć, maść, fotografię, nadany nr chip
2) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę

do schroniska,
3) dane dotyczące kwarantanny,
4) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
5) datę opuszczenia schroniska (adopcji) oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano

zwierzę.
6) informację o adopcji wraz z datą opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, numer telefonu

i adres osoby adoptującej,
7) informację o eutanazji, padnięciu (poświadczoną przez lekarza weterynarii), zbiegu zwierzęcia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do w/w dokumentów dotyczących każdego zwierzęcia
dostarczonego przez Zamawiającego, w okresie pobytu zwierzęcia w schronisku oraz do czasu
opuszczenia schroniska przez dane zwierzę z powodu adopcji, śmierci.

§7
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania pisemnych potwierdzeń przyjęcia zwierząt
do schroniska, osobom upoważnionym przez Zamawiającego do wyłapywania i przekazania
ido schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pułtusk

- .J -- ,--! .J? f j* _,- O f\h i JM<*S §8

l 1. Nadzór nad realizacją zadań określonych w § l sprawować będą:
z ramienia Zamawiającego osoby upoważnione:

- Marianna Bochenek - Kierownik Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku, (23) 692 59 99.

- Michał Górecki - Inspektor ds. rolnictwa. Leśnictwa i gospodarki wodnej w Wydziale
i Inwestycji Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, tel. (23) 692 00 68.

ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów będzie:
/ - Milena Abramczyk - Kierownik Schroniska w Pawłowie
" 2 . Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji zadań objętych

niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną odrębnie ewidencję zwierząt.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca potwierdzenie przyjęcia

bezdomnego zwierzęcia do schroniska oraz informację o ilości bezdomnych zwierząt przyjętych
do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych eutanazji, padniętych, zbiegłych.



§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowić kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie warunków niniejszej umowy

a w szczególności § 6 w wys. l % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w §4 ust. l za każdorazowe naruszenie

3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wys. 10% wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa
w § 4 ust. l za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

4. Kara umowna należna od Wykonawcy może zostać pobrana przez Zamawiającego poprzez
potrącenie z wystawionych faktur.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wys. 10 % wynagrodzenia maksymalnego,
o którym mowa w § 4 ust. 1.

6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenie
warunków niniejszej umowy

§10
Zmiany niniejszej umowy mogą następować w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

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

§12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Sporządził: Michał Górecki
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