
UMOWA Nr 18/IKBP/MZ/2017

zawarta w dniu l lutego 2017 r. pomiędzy
Gminą Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37 - 114 Białobrzegi, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
mgr inż. Franciszka Masłonia - Wójta Gminy Białobrzegi
a
Lecznicą dla Zwierząt „Ada", ul. Zamoyskiego 15, 37 - 700 Przemyśl, NIP: 795-109-21-46,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
lek. med. wet. Andrzeja Fedaczyńskiego - Właściciela.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z „Regulaminem udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Białobrzegi, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro" na wykonanie zadania p.n. „Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Białobrzegi, opieka weterynaryjna nad nimi oraz zapewnienie miejsca
w schronisku dla zwierząt" została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Białobrzegi, opieka weterynaryjna nad nimi oraz
zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt".

2. Zakres rzeczowy w/w zamówienia obejmuje :
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom - psom i kotom, miejsca oraz opieki w schronisku dla

zwierząt - około 15 szt.,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przebywających na terenie gminy - około 40 interwencji,
- podstawową profilaktykę weterynaryjną obejmującą ocenę stanu zdrowotnego wyłapanego

zwierzęcia, niezbędne leczenie - około 35 szt.,
- zapewnienie transportu zwierząt do schroniska i umieszczenia ich w schronisku - około 15 szt.,
- prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie właścicieli (opiekunów) zastępczych dla

zwierząt mających status zwierząt bezdomnych,
- usypianie ślepych miotów kociąt lub szczeniąt - około 2 mioty,

^ - eutanazję w przypadku zwierząt nie rokujących szans na wyleczenie - około 8 przypadków,
- sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt -około 12 przypadków,
- zapewnienie całodobowej dyspozycyjności weterynaryjnej - 11 miesięcy.

3. W/w usługi realizowane będą przez lekarza weterynarii. Dopuszcza się możliwość ich
wykonywania przez technika weterynarii pod nadzorem lekarza weterynarii.

4. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do :
-zapewnienia bezdomnym zwierzętom, w sytuacji braku możliwości ich adopcji, miejsca

oraz opieki w schronisku dla zwierząt,
- zapewnienia zwierzętom wyłapanym i tymczasowo przetrzymywanym humanitarnych

warunków egzystencji, wyżywienia, opieki lekarsko- weterynaryjnej, niezbędnych leków,
preparatów i materiałów opatrunkowych,

-dysponowania odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania objętych niniejszym
zamówieniem czynności,

- współpracy z policją, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym,
- dyspozycyjności 24-ro godzinnej,
- stacjonarnej obserwacji psów i kotów w przypadku pogryzienia ludzi,
- udokumentowania wykonanej usługi sporządzeniem protokołu.



5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w/w usług zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z późn. zmianami) oraz
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, póz.
753).

§2
1. Termin rozpoczęcia robót: z dniem podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 31 grudzień 2017 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania zgłoszonych przez

Zamawiającego czynności, tj. w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania
zgłoszenia od Zamawiającego (telefonicznie lub faxem, bądź też pocztą elektroniczną).

W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
3. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych (np. wypadki, zdarzenia losowe, z udziałem zwierząt)

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia
(zapewnienie całodobowej dyspozycyjności weterynaryjnej).

§3
1. Strony ustalają, że zgodnie z wybraną w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia ofertą, za

wykonanie objętych przedmiotowym zamówieniem prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom - psom i

kotom, miejsca oraz opieki w schronisku dla
zwierząt - l 666,67 zł. netto, l 800,00 zł. brutto za l szt.

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
przebywających na terenie gminy - 138,89 zł. netto, 150,00 zł. brutto za l interwencję,

- podstawowa profilaktyka weterynaryjna
obejmująca ocenę stanu zdrowotnego
wyłapanego zwierzęcia oraz niezbędne leczenie - 92,59 zł. netto, 100,00 zł. brutto za l szt.

- transport zwierząt do schroniska - 0,93 zł. netto, 1,00 zł. brutto za l szt.
- usypianie ślepych miotów kociąt lub szczeniąt -13,89 zł. netto, 15,00 zł. brutto za l miot,
- eutanazja w przypadku zwierząt nie rokujących

szans na wyleczenie - 37,04 zł. netto, 40,00 zł. brutto za l szt.
- sterylizacja lub kastracja - 92,59 zł. netto, 100,00 zł. brutto za l szt.
- zapewnienie całodobowej dyspozycyjności

weterynaryjnej - 231,48 zł. netto, 250,00 zł. brutto za l miesiąc.
2. Ceny wymienione w ust. l są niezmienne do końca realizacji zamówienia i obejmują wszystkie

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Łączną szacunkową wartość całego zamówienia określa się na kwotę do 38 023,15 zł

netto, 41 065,00 zł brutto (słownie brutto: czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć
złotych, 00/100).

§4
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty objęte umową nastąpi fakturami

wystawionymi na Gminę Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37 - 114 Białobrzegi, NIP: 815-16-32- 831:
- przejściowymi wystawionymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (nie częściej niż l

raz w miesiącu), przy czym faktury mogą być wystawione wyłącznie za czynności faktycznie
wykonane,

- fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową.
2. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi do 14 dni od daty złożenia faktury w

siedzibie Zamawiającego. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest
do zapłaty odsetek ustawowych.

3. Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy .
4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP : 795-109-21-46.



* §5
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne, które mogą być

naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy
Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w
§ 3, ust. 3 (z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych),

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
- w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2 w

wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3,
ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy -10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, ust. 3.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2, dotyczących
wykonania zobowiązań przyjętych niniejszą umową, skutkującego przekroczeniem w/w terminów
o 7 dni, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. W
takim przypadku Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, ust. 3.

§ 6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od zaistnienia następujących

okoliczności:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał

wykonywanie objętych nim czynności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie
wznowił jej pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego,

2) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

3) została ogłoszona upadłość Wykonawcy.

§7
1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. W przypadku braku

możliwości porozumienia ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnego uzgodnienia na
piśmie.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowy stosowane będą właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i l egzemplarz dla Wykonawcy.
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