
GK.271.15 .2017

uMowA NR GK.272.55 .2017
Zawarta w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Legionowie' pomiędzy Gminą Miejską Legionowo -

Urzędem Miasta Legionowo Z siedzibą przy ul. marsz. Iozefa Piłsudskiego 41, NIP: 536-192-3f-

43 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu ktorej działa na podstawie upowaznienia

Prezydenta Miasta:

Marek Pawlak - ZastępcaPrezydenta Miasta Legionowo

przy kontrasygnacie Jolanty Cwikliriskiej - Skarbnika Miasta

a Fundacją ,,Przyjaciele Braci Mniejszych,, z siedzibą w Jabłonnie prry ul. Modliriskiej 1078'

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przezi Iwonę Kowalik - CzłonkaZarządu,

wyłonionym w trybie przepisÓw Zarządzenia Nr 216lf0|6 Prezydenta Miasta Legionowo Z dnia

8 listopada 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu udzielenia zamÓwieri

publicznych w Urzędzie Miasta Legionowo' doty czącęgo zamÓwienia publicznego na usługi

społeczne i inne szczegÓ|ne usługi o treści następuj4cej:

$1
Zama,wlający z|ęca do realizacji a Wykonawca podejmuje się wykonywania, zgodnie z

obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi i sanitarnymi usługę lvyłapywania bezdomnych

zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, wskazanych przez Wydział Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo lub Straz Miejską w Legionowie.

$2
Zak'res usługi obej muj e :

1 ) wyłapywanie bezdomnych zwierząt zterenu Gminy Miejskiej Legionowo;

f) przewozenie wyłapanych zwierz4t do schroniska dla bezdomny ch mvierząt w Nowym Dworze

Mazowieckim, prowadzonego przez Fundację ,,Ptzyjaciele Braci Mniejszych'' lub innego

miejsca wskazanego przez Zamawiaj4cego' własnym środkiem transportu (maksymalny czas

podjęcia interwencji w celu odłowienia mvierzęcia wynosi do 2 godzin);

3) zapewnienie w ruzie potrzeby pomocy lekarskiej i diagnostycznej, podczas przeprowadzanej

akcji wyłapywania i transportu zwierząt.

$3
Ustugi określone w $ 1, Wykonawca będzie realizował w oparciu o przepisy prawa:

1) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz4t (Dz.U. z2013 r.' poz.856 zpoź .

zm.),

f) tozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w Sprawie zasad i warunkow wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr I|6, poz.753),

3) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o SaĘorządzie gminnym (Dz.U. zf016 r. ,PaZ.446 zpÓź .

zm.),

4) ustawę z dnia 1 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porzędku w gminach Dz.U . z



2016 r. . poz.250 zpóźń. zm.),

5) ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia mtierząt oraz zwalczaniu chorób

l z*erźnych z.utierząt (Dz. U ' z2016 r. , poz. l605)'

6) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 pzżdziemika 2008 r' w sprawie

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikaryjnego (Dz.U. Nr 193, poz. 1193),

7) uchwałę Nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

zasad wyłapywania bezdomnych nńerz4t z terenu Gminy Legionowo oraz rozstrzygania

o dalsąim postępowaniu z tymi nlłlerzętarni,

8) uchwałę Nr XXIV383/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia f9 marca 2017 r. w sprawie

przyjęcia Programu opieki nad zuńeruątarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Miejskie.i Legionowo.

s4
Realizacja usług, o których mowa w $ 1' następować będzie w okresie od dnia 01.05'2017 r' do

30 kwietnia 2020 r.

! )
1. Za wykonyvr'anie usługi, o któĘ mowa w $ l' ZAMA\^/IAJĄCY zapłaci wYKoNAwcY

wynagrodzenie v' wysokości wynikającej z iloczynu poniższych cen j ednostkowych:

l) 400'00 zł brutto za wyłaparrie i przewiezienie do schroniskajednej sztuki zwierzęcia, w tym

suki z miotem,

2) 400'00 zł brutto za transport jednej sauki zwierzęcia w tym suki z miotem (bez akcji

wyłapywania).

oraz ilości rzeczywiście wykonanych usług

2. Maksymalna wartośó zobowiązań finansowych Zamawiającego wynikających z rea|izasji

niniej szej umowy nie przekroczy kwoty brutto 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt

tysięcy 00/l00; w Ęm w roku 20l7 kwoĘ 18.000'00' w roku 2018 kwoty 30.000'00, w roku

2019 kwoĘ 30'000'00, w roku 2020 kwoty 12.000'00) .

$ó

1.Rozliczanie i zafata wynagrodzenia za wykonane usługi będzie następowało po ukończeniu

miesiąca, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej fakłulry przez

Wykonawcę do Urzędu Miasta Legionowo, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

2. W załączeniu do rachunku (faktury) Wykonawca zobowiązany jest dotączyó zestawienie ilości

odłowionych z$łieźĄt w danym okesie rozliczeniowym w rozbiciu na ilośó ntierząt

wyłapanych przez Wykonawcę i dowiezionych do schroniska' oraz tylko dowiezionych (z

podaniem osoby od której ,zlvierzę zostało odebrane)

.  $7
1. Nadzór nad rea|izzqą usług, o których mowa w $ l sprawowac będzie z ramienia

Zamawiającego Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo'



f. Zamavtiający Zastrzega sobie prawo Żąda a wszelkich informacji od Wykonawcy na temat

rea|tzacjr usług objętych niniejszą umową i mozliwości wglądu w prowadzoną przez niego

dokumentację.

$8
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.05 .f0l7 r. do dnia 30.04.f0f0 r.

$e
Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodn\e z ofertą przetalgową osobiście.

$  10

!. Zamawiający dopuszc Za Zrflranę stawki wynagro dzeniaw przypadku ustawowej zmiany stawki

VAT.

f. Warunkiem możliwoŚci zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku

wskazanym w ust. 1, jest pisemne zgłoszenie przęZ Wykonawcę Zarnavtiającemu Żądanie

zm\any tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpieniazdarzenia uzasadniającego takie

Żądan\e.

$  11

wYKoNAwCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0'1 % kwoty

okreś1onej w $ 4 ust.l za kaŻdą godzinę opÓznienia czasu podjęcia interwencji w celu

odłowięnia zwierzęcia okreŚlonego w $ 1.

$  12

Wszelkie zmiany postanowieri niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie

pisemnej, pod rygorem niewazności.

$  13

umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

$14

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden

egzempl arz dla Wykonaw cy a trry egzemp|arze d|a Zamawiającego.

ZAMAwIAJĄCY wYr{oNAw9A
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GK.271. 15 .2017

uMowA NR GK.272. 56 .2017

Zawarta w dniu 28 kwietnia f01'7 r. w Legionowie, pomiędzy Gminą Miejską Legionowo .

Urzędem Miasta Legionowo z siedzibą pr7ł ul. marsz. Jozefa Piłsudskiego 41' NIP: 536-|9f-32.

43 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM' w imieniu ktorej działa na podstawie upowaznienia

Prezydenta Miasta:

Marek Pawlak - ZastępcaPrerydenta Miasta Legionowo

przy kontrasygnacie Jolanty Cwikli skiej - Skarbnika Miasta

a Fundacją,,Prryjaciele Braci Mniejszych,'. z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Modlinskiej 107B'

Zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Iwonę Kowalik _ Członka Zarządu,,

wyłonionym w trybie przepisow Zarządzęnia Nr 2l6lf0|6 Prerydenta Miasta Legionowo Z dnia

8 listopada f0I6 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu udzielenia zamowie

publicznych w Urzędzie Miasta Legionowo, doty czącego zamÓwienia publicznego na usługi

społeczne i inne szczego|ne usługi o treści następuj4cej:

$1
ZAMAWIAJĄCY z\eca do rea|izacji a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługi

prryjmowania zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub Z innych przyzryn bezdomnych

zwierząt, w szczegolności psow a takŻę innych mvierząL ktÓre w wyniku zdarzeri losowych nie

są zdolne samodzielnię egzystować (na wniosek lub za zgodą Wydziału Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miasta Legionowo).

$2
Zak'res usług obej muj e :

1) przyjmowanie z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych;

2) objęcie bezdomnych zutierząt opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom: pomieszczen

lub boksow, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem

światła dziennego, umozliwiaj4cych zwierzętom swobodne poruszanie się; odpowiedniej

karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnymzwierzętom w okresie kwarantanny i dalszego

ich pobytu w schronisku;

4) szczepienie przeciwko wścieklriźnie i chorob om zakaźmym innym niz wścieklizna, psow lub

kotÓw przebywaj ących w schronisku;

5) leczenie przyjętych chorych zwierz4t, rokującychnadzieję na rvyzdrowienie;

6) usypianie ślepych miotow zwierz4t bezdomnych (dostarczanychptzez mięszkancow) na kosf

wykonawcy;

7) przeprowadzanię obligatoryjnej kastracji bezdomnych zwierząt (samic i samcÓw psow i

kotÓw)' po okresie kwarantanny, zgodnie z za|eceniem |ekarza weterynarii, nie pÓźniej, niŻ

przed oddaniem Zwrcrzęcia do adopcji, z wyłączeniem tych czynności w stosunku do zwierząt



a

zaraź|twie chorych; po wypadku (nie rokujących nadziei na wyzdrowienie);

8) poszukiwanie nowych domÓw dlaptryjętych mvierząt;

9) przekarywanie zwterz4t do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic im na\eĘte u,arunki bytowe;

10) prowadzenie oznakowania, umozliwiaj4cego identyfikacjębezdomnych mvierząt. przyjętych

z terenu Gminy Miejskiej Legionowo.

$3
Usługi o ktÓrych mowa w $ 1 WYKONAWCA będzie realizowat w oparciu o przepisy prawa:

1) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz4t (Dz.U. zf0l3 r. ,PoZ..856 zpoźn.

zm.),

f) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia f3 częrwca f004 r. w sprawie

szczegołowych wymagari weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla rwierząt (Dz.U. z

2004 r., Nr 1 5 8, poz .1657),

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w

sprawie zasad i warunkow wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr tl6, poz. 7 53),

4) ustawę zdnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (Dz.U. z2016 r. ,poz.446 zpoźn.

zm.),

5) ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.IJ.

z 2016 r. , poz.250 z pÓźn. zm.),

6) ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia nvierząt oraz zwa|czaniu chorob

zakaźnych zwierząt (Dz.U . z f016 r. , PoZ. 1 605)'

7) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 puŹdziernika 2008 r. w sprawie

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 193,po2. 1193),

8) uchwałę Nr vll.l6712003 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 28 kwietnia2003 r. w sprawie

zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Legionowo oraz rozstrzygania o

dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami,

9) uchwałę Nr XXDV383|2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 20|7 r. w sprawie

przyjęcta Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierz4t na terenie Gminy Miejskiej Legionowo,

10) posiadany ptzez wykonawcę usługi statut i regulamin funkcjonowania schroniska.

$4
Realizacja usług, o ktorych mowa w $ 1 umowy następować będzie w okresie od dnia

01.05 .2017 r. do 30 kwietnta2}Z} r.

$s
1. Za wykonywanie przedmiotu umowy.określonego w $ I, ZAMAWIAJĄCY zapł'aci

WYKONAWCY wynagrodzenię w wysokości :

1) 2.500,00 zł, brutto za jednorazowe prryjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymywanie go,



ntezaleŻnie od okresu pobytu w schronisku,

2) 400,00 zł brutto Za podjęcie akcji udzielenia pomocy rwierzęciu bez pobytu nvierzęcia w

schronisku, np. konieczność eutanazji po wypadku lub zgłoszenie się właściciela zxvierzęcia,

3) 400,00 zł brutto zapobyt zwierzęcia w schronisku podczas czternastodniowej kwarantanny

4) 200'00 zł brutto za sterylizację suki,

5) 200'00 zł brutto za kastrację psa,

2. Łączna wartośÓ zobowiązan finansowych ZAMAWIAJĄCEGO, wynikająca z umowy nie

moze przekroczyć kwoty brutto 529.410,00 zł (słownie złoĘch: pięćset dwadzieścia dziewięc

Ęsięcy czterysta dziesięć 00/100 w tym w roku 2a|7 kwoty 108.470'00, w roku 2018 kwoty

176.470,00, w roku 2019 kwoty 176.470,00, w roku 2020 kwoty 68.000,00).

3. Zazwierzę dostarczone do WYKONAWCY przezwłaścicie|'a,bezzgody ZAMAWIAJĄCEGO,

ZAMAWIAJĄCY nie ponosi kosztÓw utrzymania.

$6

1 . Rozlic zanie i zapłata wynagro dzenia za wykonane usługi będą następowaV po zakonczeniu

miesiąca., w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez

WYKONAWCĘ do Urzędu Miasta Legionowo, na rachunek bankowy wskazany przez

WYKONAWCĘ.

2. w załączeniu do rachunku (faktury) WYKONAWCA zobowi4zany jest dołączyc:

1) zestawienie ilości zstierząt przyjętych w danym okresie rozliczeniowym otaz (ze wskazanięm

osoby oraz miejsca wyłapania mvierzęcia);

2) wykaz zwierząt poddanych steryIizacji lub kastracji, poświadczony przezlekarza weterynarii,

wykonującego zabieg.

$7
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzęnia dokumentacji księgowo - finansowej z

działa|ności określonej w $ 1' umowy oraz ewidencji i oznakowania mvieruątprryjmowanych

z terenu Gminy Miejskiej Legionowo.

f. WYKONAWCA prowadzi ewidencję zwierz4t w postaci wykazÓw zawterających: opis

ZNvletzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie); datę prryjęcia do schroniska oraz imię,

nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska; dane doĘczące kwarantanny;

dane dotyczące przeprowadzonych szczepieri i zabiegÓw weterynaryjnych; datę opuszczenia

schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby' ktorej przekazano mvierzę; datę Śmierci Z

podaniem Wrycryny.

3. wYKoNAWcA prowadzi oznakowanie (obowiązkowo fotografie oraz do wyboru: obrÓzki

z trwałymi numęrami, tatuaŻe, mikroprocesory)' umozliwiające identyfikację mvierząt

przyjętych z terenu Gminy Miejskiej legionowo.



$8

1 . Nadzor nad realizacją usług określonych w $ 1, sprawować będzie z ramienia

ZAMAWIAJĄCEGO Wydział Gospodarki Komunalnej.

f . ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo Żqdania wszelkich informacji na tęmat red'izacji

zadan objętych niniejszą umową i mozliwości wglądu w prowadzoilą, odrębnie dla Gminy

Miej skiej Legionowo, ewidencj ę zwtetząt.

3. WYKONAWCA przedłoĘ ZAMAWIAJĄCEMU po zakoriczeniu kaidego:

1 ) miesią ca - potwierd zone zgłoszenia o przyjęciu bezdomnego zwierzęcia do schroniska,

2) kwartału - Sprawozdanie zawierające informację o ilości bezdomnych zwierząt przyjętych do

schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych eutanazji, padniętych, zbiegłych.

$e
Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertąprzetalgową osobiŚcie.

$  10

7 . Zamawiaj4cy dopuszc za zmianę stawki wynagro dzeniaw przypadku ustawowej zmiany stawki

VAT.

f. Warunkiem mozliwości zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy', w przypadku

wskazanym w ust. 1, jest pisemne zgł,oszenie ptzez Wykonawcę Zamawiającemu Żądante

zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie

Żądanie.

$  11

Zmiany niniejszej umolvy mogą następować tylko w drodze pisemnej pod rygorem niewazności.

$  12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

$  13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmięcych egzempl atzach, 3 egzemplarze dla

ZAMAWIAJĄCEGO, 1 egzempl arz d|a WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY WYK ONAW CA


