
UMOWA NR,-l/Ói„iJ£J (5 bli,
aawanawdniu H.,/Ł., „zaa/śr w Glinoieeku pomiędzy
Gminą Glinojeck iepiezeniowana przez
WaldemaraGodlewskiego › Bnrrnislrza Miasla 1 GminyGlinojeck
przy knntrasygnacie
Celiny Czerskiej , skarbnika Miaslai Gminy Glinojeck
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
przedsiebioisiwem Uslug Komunalnyeh Sp z o o w ciechanowie, z siedziba przy
ul Goslkuwskiej 113, 06400 Ciechanow, prsanym do Krajowego chcsmi Sądowego pod numerem
0000127151, posiadającym numer NIP 5661643531, Regon 130355722. reprezeniowanym przez-

1 Miroslnwn Szymańczy—ka , prezesa Zarządu
z. Halinę Kowalczyk- Pniharenla

zwanym daiey Wykonawca,
zosraia zawarra umowa nasiepuyacey iicaei-

Umowa niniejsza zosrnie zawana z Wykonawca wylonionyiii w procedurze pizeiargu
nieograniczonego na podsiziuie przepiaow asiawy z dnia 29 siycznia 2004 r. Prawo zamowicn
publicmych (ly. Dz, U z 21115. poz, 2164 zpóż ml,).
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1, anawiająty zlecn n Wykonawca przyjmqu do wykonania iishigi polegające na odbierze i opiece

nad bezdomny—mi zwierzeiarai z iercnn gminy Glinojeck
2 Zamawiajacy przeWiduye prawo opcji, o klorym mowa w an. 34 nsi. s nsrawy Prawe Zamowien
publicznych Prawem opcji yesi zwiekszenie zakresu zamowienia do ilości zwięnąt wskazanych w
formularzu ofermwym (zalacznik do SMD w kolumnie „Maksymalna ilość zwieiza przekazanych
do schroniska w ramach prawa opcji"
3. Wykonawca zoboiiiozuje się do świadczenia zamowienia w zakresie rouzienonym (prawa opcji)
w przypadku orrzyiiianm od Zamawiającegnukiego zadania
o Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji zalezy wqucmle od jego pmmeb.
5 w przypadku nieskorzysiaiiia przez Zamawiajacego z prawa opcji. Wykonawey nie sluza zadne
roszczenia z rego iyiiihi
o Wykonawca znbcwlązuje sie do
I) siarnnnego I rzereliiego prowadzenia schroniska d1a bezdomnych zwieizai.
1) przyjmowania i opiekowania sie bezdomnymi zvvici-zęia ierenn gminy Glinojeck,klóre nie sa

w sianie samodzielnie egzysiowac' lub zagrażają mieszkni'ieorn.
3) m'iapywnnia. odbierania i przcwczu bezdomnych zwierzai ztercnu gminy Glinojeck do

sdimmskn. na Igłoszemc uprawnionego pracownika Larnawynyaeego
a) rannych w wypadkach komumkncyjnych lub chorych . w u'yhle pilnym, nie pozniej m1 w

ciągi. 1 godz, 50 min od zgloszenia,
b 1 niebezpiecznych (agresywnych) - w irybie pilnym. nie pozniej niż w ciągu 1 gudz, SD min. od

zgloszciiia.
e) blakayacyeh sie nie pozniej niz w ciagu 24 godzin od zgloszenia,

41 wyiapyiwnnie. odbior i nanspoii bezdomnych zwierząt z rcrenii gminy Glinojeckdo schroniska
przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni rygodnia

s › opieki nad zwmrzemmi przyjepyiiii do schroniska w ryrn
ay zapeanici 'a wias'eiwych waninkow byiowy ch, zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami prawa, w szczególności iiaiawy o ochronie zwieizai,
b) Zapewnlemx opieki weierynaryjnej w tym w szczegolnosci

, puepmwndume kwmlmtanny danego zwierzecia przez okres odpowiedni do jego milu
zdmwlx lo okresie kwaraiiranriy kazdoiazowo decyduje lekarz weicrynariiy,
- podanie środków farmaceniyeznych w celu usunięcia pasozyiow wewnetrznych

:
i zcwriy-rrznych,



, podnnie środków ramiacenrycznych w posiaci szczepionek zgodnie ze wskoznninmi lekarza
wcicrynerii din danego znicrzęcia.
- zapewnienia opieki lokana weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowan' w
kazdym czasie nszeikioh niezbednych czynności w celu zabezpieczenia go przed zagrożeniem
dia iego zycie, zdrowia izasiosowaniem leczeniew ccln powrom do zdrowini sprnwności

c) ieczenm przehyway'ąoych w schronisku zwiemąt,
d) sreryiizncii suk i kotek,
:) knsirooyi psowi kołów.
oi 7nnkowanio odebranych pson , „chipou ono", w ›pusób umozhwroy'noyjednoznaczną

idonnyrikncye zu iei-zecia ornz nprowadzcnie numeru mikmchipn do wyknzu zwierzni
pronndzonego n schronisku oraz do cgoinodosiepnycn krnyowych baz danych

7) poszukiwania „onych niośoioieh dla zwierząt odebranych z rerenn gmin Glinojeck,
przekazywania nych zwml-Ląl do adopcji osobom zdolnym upewnić wiam wn opiekę i
naiezyre warunki uirzymanin.

xi Prowadzenia :wxdencji przyjętych przez Wykonewoebezdomnych zwieml zmenu gminy
Ghiioycck oraz prukazywamaannwininccmu miesięcznych raporiow znwiemiący—ch dene
doiyozące zwierzai przy„rych przez schronisko n danym miesiącu (prorokohaw z przeknzonin

, przyrode zwierzecia) wraz z dokumeniacjn zdjęciową pmkmną na elekmmicmych
nośnikach pamiec; lub pmkmną drogą e-minl na wskazany przez Zamlwinjqcęge ndrec
oraz infumlacye dotyczące zwierzen przyjeiycbpmz schroniskow poprzednichmiesincnch
(zwierzęu adopiownne, uśpione lub padie oraz odebrane przez odnalezionegowias'cioiein).

9) Przejęcie i irnnspon bezdomnych zwierząt wyhpanych z «m.in GminyGiinoyeok
przebywających w Schroniskudla bezdomnych zyyierzoi w miejscowoścideysy, w ilości 19
psow uninniaidcy zasirzegn wbic, ze dośc zwiorznr do prujęcia moze byc mnieysza hio
Wiekszn, o wyniknc io bedzie 7 ilości zWierznr przebywającychw schmnlsku dla zwi=|7ąl na
dzien rozpoczecia obowmzywnnia umowy, zannnei w wyniku postępowania o zamówienie
publiczne Wykonawca nie będzie pobierai od Zamawiająccgn zndnycb opiai z iego tytułu

7 Wykonawca przez cuiy okres rexłlimcji zemoWienio zobo zany icsi posindno'odpowiednie
zeznoicnic no lmnspnn zwierząt wydane w opi-rom o przepisy weierynnryine:
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w przypadku odebrania z ierenu gminy Ghnoicck biakzincego sie zwierzęcia, kiore nasiepnie
odbierze ze schroniska jego dorycncznsowy właściciel, Wykonawca przeknze Zamawiającemu
deovnbdnlq dokumcnincje związaną z odbiorem zwierzęcia przez wlxściclnla. nokmnenrncja co
wsl ' przekazano n igrmmre 14 dni od dnia odbioru zwierzęcia przez właścicielu
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ynngrodzenie lx renhzueje przedmioiu umowy slmny usieday'a w formie srnwek

jednosrkonych zgodnie z formularzem oicriy, stanowiącym zaiaoznik nr 2 do niniejszej
umcw)

i › zo kozdornzoyyy odbior i przcwoz bezdomnych psów z ierenu gminy GHuojeck: 100,0021umo
+mswia mou zi bruno,

2) za kazdornzony odbior i przewoz bezdomnychkołow z rerenu gminy Glinojeck: iuouazi nono
+ zin/„mr, ri 12330 zł bnino.

:; za kudorazowe ziapnnie. bezdomnych psów z terenu gminy Giinojeck 120,00 zi neno u szL +
23%VA1'JJ woo zi bruno,

:) za krudorazowc zinpimie. bezdomnych koio'n z lerenu gminy Glinnjeck: 120.00 zi neuo za szl
+ 23%VAT, (] 147,69 zl bruno,

5) za I dniowe utrzymanie i opiekę w schmnlskujednego bezdomnego psa z ierenu gminy
Glinojeck aim zl neno + 23%VAT, g: 7,33 zł bumu.

o) za ! dnlnwe urrzyni ie i opiekę w schroniskuJednego bezdomnego koła z ierenu gminy
ciiinoicck 3.00 z eno + zwaviuuj 3.59 zi bruno;

839%M '



7) za wykonanie zabiegu sieryliza ezdomnej suki odebrane] z oerenu gnsiny Glinojeck: 100,00
zl neno + ŻF/oVAT, ij. lum zl bruno;

3) za wykonanie zabiegu slerylizacji bezdomnei korki odebranej z ieienu gminy Glinojeck 70,00
zl neuo › zam/ir, rj so,l 0 zl lzrnrro.

9) za wykonanie zabiegu kasrracji bezdomnego psa odebranego : lerenu gminy Glinojeck 50,00 zl
neno + uwm, rj 73,80 zl bruno,

10) za wykonanie zabiegu kasrrncjr bezdomnegokola odebranego z rerenn gminy Glinojeck: 50,00
zl neuo + 23%VAT. tj. 73,30 zł bruno

koszry leczenia powypadkowego beodonmychzwiemal będą szicuuzmpodsmwm
dokumenldw wyslnwlnnychpmz lekarza weterynarii,
[uktyczuą wanoecra Lobuwiązaniabędzie suma iloczynów uslug cen jedaoszkowychokreslonych
w nsr l mniejszego paragralu i ilos'er wykonanych uslug zwlększem o kwoie kosziow leczenia o
kiorych mowa w osi 2
w ynngrodzeme za wykonanie niniejszej umowyw ramach zamowrenlapodsrswowegowynosi
55 ~mm zl bruno Maksymalna wanosd zamów wraz z prawem opcji nie moze pnekroczy—e'
kwory brunow sxl,ss PLN (slowme— slo czrerdzrescr iedem rysiecy pieo'sot osiemdziesiąt
jeden lysiecy same)
Wykonawcy nie przysługuje pyawo do zgloszania roszczeń wynikających z nicwykmzysmnla
kwoty określonej w y 3 usl 4 umowy
Ceny neno godnosikowe) z tytułu świndczelllaposzczegolnych uslug nie moga ulec zmianie w
iraku realizacji nlnlcjswj unrowy
Noleznos'e' za wyknnonie ushigi zoslanie uregulowanaprzez Zama 'ajacego w (om-li: przelewu na
rachunek Wykonawcy w rernnn ie ZI dni liczac od dary dosrarczen prawidlowowysiawioney
rakrury/iachunku do siedziby Zamawiającego
rakluryvlrachunki będą wyleam: raz na miesiac osiomregodnia kazdegu miesiaca
Za dzien dokonania płalnoścl przyjmuje się dzien obciazeniu rachunku bankowego
Zaniawrajaoego

lo Fuknirei'rachunek nalezywyslanie na adres- Gmina Glinojeck. nl„ Płocka 12.
06- 51) GllnujeckNlP SćóeleeH-N
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Zamawiający, w zalezności od polrzela, przewiduje mozliwość skorzysian' z prawa opcji
polegajaeego na zwrększeniu zakresu zamowienia do maksymalnej ilosci zwierza prnekamycla
do schroniska »— ranrach prawa opc
o zamiarze skorzysiunm z prawa opcji. ZamuwlamC) poinfonnnje Wykonawce poprzez przeslanie
drogą pisemna lub elektroniczna ndrębllegu oswiadczenia
umówienie w zakresie prawa opcji realrzownne będzlc przez Wykunnwcę na warunkach
określonych w nimqszc] umow ie, szosowanych odpowiednio
w przypadku skm-zysiania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca wbawiązany jest do
siosownnia rakrej samej oeny jednoaurowey, yak wskazana w nfemle Wykonawcy z dnia 12
grudnia zu l or
Brak siosownego oswiadczenia , zamowienia świadczy o rezy gnocji z umowieruaDpcjonulnegn
Zamowreme rcallwunne w ramach opcji jesr jednosrrunnym uprawnienicnr Zamawiajacego Nie
skorzysrarne pyzel Zamowinjncego 7 prawa opcji nie rodzi po snonie Wykonawcy zadnych
roszczeń w slosuriku do ZamnWiajacego.
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w przypadku odsiapie od umowy przez kiorakolwiek zo szron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lwykonawca zaplaci Zamawiającemu karę umowną w wysokosci lwi kwnty
szacmmmgn lacznegc wynagrodzenia za zamowienie podsiuwowe o krorym mowa w g 3 "SIA
ninre'szej umowy
Zu merennmowa piarriosc fakrury, h ykonnwcama prawo nxllczyć odsetki listw/owa
suony zasrnegaią wbic pr w do odszkodowania na wadach ogolny—ch,o ile wanosc rakryczma
poniesionycliszkod przek zu wysokosc kar umownych
7 „ ›i &
Zawał/Lal

(ma



4 w razie niewykonania lub niewlaściwego wykonania pinez Wykonawcę obowiazkow.
wynikajacych z i jszej umowy. Zamaw ajocy moze zlecic' wykonanie tych czynności osohle
uzocicj i poniesionymi koazzumi obciazyc Wykonawcę.

5 Wykonawca zobowiazuje sie do naprawienia we wlasnym zakresie miód spowodowanych
niewias'c ym wykonywaniem obowiązków, wynikających z niniejsoej umowy lub —w mzie nie
wywinza a się Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia koaziow w plzypadku naprawienia iycli
mod przez Zamawiajacego
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I Zamawiajacemu przysluguje prawo odaiąpionia od umowy.

]) w razie zaicmienia iaioinej zmiany okoliczności powodujqnej,ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym. czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy lub
klulsze wykonywanie umowy moze mgrozlć istotucmu iniereaowi bęmxecnw'lstwa panaiwa lub
nezpieezensiwu publicznemu , odiląpleme od umowy w cyni przypadku moze naaiapic w
reno 30 dni od powzięcia wiadomości o powyzszycn okolicznościach w mkim wypadku
Wykonawca mou zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z iyiulu wykonania Częśc!

umowy do dnia odsiapienia
Zi w razie. gdy Wykonawca realizuje czynnosci przewidziane ninicyszn umowa w sposób

niezgodny z jej ireścia, lub Wskmmaml Zamawiajacego
3) 7amawiajacy ma pmwo odsiapic' od umowy w pizypadku zwloki w plzysqpiemudo realizacji

umowy z winy Wykonawcy przekraczającej 3 dni oraz w przypadku zapizeaiama świadczenia
uslug z przyczyn leżących po snonie Wykonawcy na nkre5 : dni

Wykonawcy przysluguje prawo odainpioniaod umowy,jezeli Zamawiajacy.
!) Nie wywiązuje się z obowiazku zapiaiy fakiur VAT miiiio dodnikowegowezwania w remiinie

l miociaca od upływu iermiiiu zaplaiy, okroślonego w niniejszej umowie,
2) Zawiadomi Wykonawcę. iz wobec ' nienia uprzednio nicpnewidzianych okoliczności nie

będzle mogi spelnic awcicli zobowiazan umownycliwobecWykonawcy.
.i. Odsiapicme od umowy, o kioiym mowa w usi l i z. powinno nasiapic w formie pisemnej pod

rygorem niewzznaścl takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnie Oświadczenie o
odsiapicniu od umowy winno zosiac zlozone w ciągu 30 dni od dnia zaisoiienia przyczyny jc
uzasadniającej
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Wykonawca zobownjziiic się wykonywać prace bedace przadinioiem umowy w iermimo od
01 012017r do 3! iz 201 7r. lub do momeniu uyezerpaniu kwetymaksymalnej wartości umówienia
w przypadku realizacji prawa opcj
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i Do realizacji zaplsuw mniejsz—cj umowy ›lmny upowomily.

l ) po slmnie Wykonawcy.
._, iel_z» po snonie Zamawiajacego-
- Elzoicia Przy oyiowka, iel. 234741303
osnbami uprawnionymi ze airony Zamawiajacego do dokonywania zgloszeń Wykonawcy sa-
. Elzoicia przybylowaka
› Lesław Nowakowski
. Fnhcja
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WSLelkle zmiany nesci niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaznos'ci
Zamawiajacy przewiduje zhwaść dokonania zmian postanawicń zawale] umowy w
mawial-Jacy Ppm'padkac
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ŁAT'HHL'H

l

En



|) w przypadku uzasadnionych zmian w zakrcsie Sposnbu wykonaniu pmdmiołu zurnewicuio

zaproponowanych przez. Lurnnwiuioccgo lub Wyka-swą. jezeli (: zrninny :. korzysinc din
Zamawiającego

z, w przypadku zmian przepisów prawa omz wydanych do nich mow wykonawczych

powiązanych z ustawą Pzp lub prch sow związanych z przedmimemmówienia.
3) w przypadku wysląpizma okolicznos których suuny nic były w stanie przzwidzioc'. pomimo

zachowaniunale'lylej staranności.
«› usinwowci z y wysokości stawki podatku VAT ' mimi jas! dnpuszczalna,„mi w

trakcie rczirzucp prmdmmlu umowynastąpi zmiunn stawki podatku VAT dla uslug uaiczącycn

dn przedmiolu Zamówienia. wówcms srmny dokonają odpowiedmej zmiany wynagodzema

umow nego
s) zmruny pncdsrnwrcicii Wykcnawcy lub Zamawiajacego : przyczyn, których ni: mozna było

pmwrdzicc w chwili zowumn umowy,
o) zmiany rachunku bankowego
7) zmiany Poduykonawców

: Wszcikie ewcnimlne zrninny będą dokonane w formie uncksu I nie będą siznowic' vndsvawy

do zrrnnny wynagrodzeniu okrcśiuncgo w g 3, z wyjątkiem nsr z pkt 4.
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i Wszelkie spory. mugącc wyniknnc' z mum mniejszej umowy, będą rozstrzygane poinimwnic w

przypadku bruku pcruzurnicniu wins'cuwym sądem du rozpzuywznio sporów wynikiy—ch z realiucji

umowy jest sąd wiościwymiejscowo diz siedzibyZumnwiująccgc.
z w >prawnch nieuregulowanych niniqszo umową smsuje s przepisy nsuw: Prawa zamówień

publiczn ch wraz 7 zklam'i nykonnwczyini oraz Kodeksu cywilnego „u ile pichisy usiawy prawa

umów! i publicznych nle sunowią macuj.
3 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egwmpiamchvpojednym dla knzdcj zc mou.

4. Integralną część umowy sunno ą „tuczniki-
l) Ofem Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

SWNXGXQMMGŁM „
Cczr n meka „z;

06450 onoojook. ui. Finch 12
wqi munwłuklu


