
UMOWA Nr INO.272.2.2017

zawarta w dniu 01 luty 2017 r. w Nowinach pomiędzy: Gminą Sitkówka-Nowiny
reprezentowaną przez: Pana Sebastian Nowaczkiewicz - Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny,
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny NIP 959-14-68-922, REGON 291 010 665
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
firmą JUKO SPÓŁKA Z O.O. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie NIP 649-22-96-994
REGON 242834396, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Otrębę - Prezesa i Członka
Zarządu, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§1

1. Umowa mniejsza została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 ze zm.).

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu usług
zgodnie z zapisami niniejszej umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i normami.

§2

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sitkówka- Nowiny,
b) przejęcie wszelkich obowiązków związanych z utrzymaniem wyłapanych

bezdomnych zwierząt w tym, zapewnienie im kompleksowej opieki weterynaryjnej,
c) udzielanie niezbędnej pomocy i opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt

poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub innych okolicznościach,
d) poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt.

§3

W zakresie określonym w § 2 przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do :

1. Wykonywania usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt w szczególności psów z terenu
Gminy Sitkówka-Nowiny, na jednorazowe zlecenie pracownika Urzędu Gminy
Sitkówka-Nowiny.

2. Wykonywania usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności
psów, z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na jednorazowe zlecenia funkcjonariuszy
Posterunku Policji w Nowinach.

3. Zlecenia, o których mowa w § 3 ust. l dokonywane będą telefonicznie w czasie pracy
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny i każdorazowo będą potwierdzane przez Urząd Gminy
Sitkówka- Nowiny.
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4. Zlecenia, o których mowa w § 3 ust. 2 dokonywane będą telefonicznie poza godzinami
pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz dni wolne od pracy wyłącznie w razie
zaistnienia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz życia
i zdrowia bezdomnego zwierzęcia (znęcanie się, okaleczenie przez inne zwierzęta, udział
w wypadku komunikacyjnym) i każdorazowo będą potwierdzane przez funkcjonariuszy
Policji.

5. Strony ustalają, że czynności wymienione w § 2, podejmowane będą przez całą dobę
po telefonicznym zgłoszeniu lub potwierdzeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego
jednak nie później niż 2 godziny od odebrania zgłoszenia ( również w soboty, niedziele
i święta).

6. Wykonawca zapewnia przejętym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt,
prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot, z właściwą kompleksową opieką
weterynaryjną oraz w odpowiednich warunkach bytowych uwzględniających właściwe
traktowanie zwierząt, ich odżywianie oraz zabezpieczenie przed negatywnym wpływem
czynników atmosferycznych.

7. Wykonawca w dniu przyjęcia psa do schroniska zakłada mu kartę, w której jest zdjęcie
danego psa z uwiecznieniem jego pełnej sylwetki, tak by można było zidentyfikować
dane zwierzę, nr ewidencyjny, nr chipu, jego opis (wiek zwierzęcia, uwagi do stanu
zwierzęcia w dniu przyjęcia). Kopia takiej karty w terminie 3 dni roboczych od dnia
przyjęcia psa do schroniska wysyłana będzie drogą mailową na adres Urzędu Gminy
Sitkówka-Nowiny: nowiny@nowiny.com.pl i m.milcarz@.nowinv.com.pl
Po wszczepieniu mikrochipa Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia danych
w ogólnodostępnej bazie Safe Animals oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych osób
adoptujących dane zwierzę w terminie 7 dni, licząc od dnia adopcji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do sterylizacji i kastracji wyłapanych zwierząt z terenu
Gminy Sitkówka-Nowiny.

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu, kopii wszystkich umów
adopcyjnych, w których zawarte będą co najmniej takie dane jak: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, pesel oraz nr telefonu osoby adoptującej dane zwierze.

10. Wykonawca prowadzi aktywne działania, mające na celu przekazywanie bezdomnych
zwierząt do adopcji. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania publicznych
ogłoszeń o możliwości adopcji w miejscach publicznie dostępnych oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.

11. Zleceniodawca umożliwia Wykonawcy zamieszczanie na stronie internetowej gminy
i gazecie lokalnej zdjęć zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu Gminy Sitkówka-
Nowiny.

12. Wykonawca wyraża zgodę na kontrole jakości wykonywanych usług w siedzibie
schroniska przez Zamawiającego. Kontrole takie są niezapowiedziane i wyłącznie
w godzinach pracy schroniska. Kontrolujący mają wgląd w pełną dokumentacje
dotyczącą zwierząt dostarczonych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny.

13. Poddawania eutanazji wyłapanych zwierząt wyłącznie w okolicznościach przewidzianych
w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.856 ze zm.).

14. Koszty utrzymywania zwierzęcia w schronisku ponosi Wykonawca.
15. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich transport Wykonawca realizuje zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez posługiwanie się
urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym
cierpienia wyłapywanym zwierzętom.
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§4

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy od 01 luty 2017 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

§5

1. Zamawiający ma prawo w okresie trwania umowy do kontrolowania działalności
Wykonawcy w zakresie objętym niniejszą umową.

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r., póz. 856 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., póz.
1539).

§ 6

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego
w § 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 100.000,00. brutto zł. (słownie: sto tysięcy
złotych, która zawiera podatek od towarów i usług VAT.

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie miesięcznie w oparciu o poniższe ceny
jednostkowe:
1) Wyłapanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnemu zwierzęciu

(powyżej 6 mieś. życia) 1599 zł brutto/1 szt.,
2) Wyłapanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnemu zwierzęciu

(poniżej 6 mieś. życia) 615 zł brutto/1 szt.,
3) Jednorazowa interwencja w przypadku zwierząt poszkodowanych w wyniku

wypadków drogowych lub innych okolicznościach 199,26 zł brutto/1 szt.,
4) Jednorazowa interwencja z użyciem broni pneumatycznej 246 zł brutto/1 szt.,
5) Wykonanie eutanazji ślepego miotu 123 zł brutto.

3. Ceny jednostkowe wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmują wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, z zakresu określonego w § 2 niniejszej
umowy i nie będą podlegać podwyższeniu.

§7

1. Płatnikiem faktur za wykonanie przedmiotu umowy będzie Gmina Sitkówka-Nowiny;
NIP 959-14-68-922.

2. Rozliczanie Wykonawcy następować będzie fakturami miesięcznymi za wykonanie usług
objętych niniejszą umową.

3. Do faktury Wykonawca załącza szczegółowy wykaz wyłapanych zwierząt, interwencji
powypadkowych w danym miesiącu rozliczeniowym.

4. Faktury dla Wykonawcy płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia
Zamawiaj ącemu.

5. Za datę doręczenia faktury uważa się datę przyjęcia faktury przez osobę upoważnioną
do odbioru w imieniu Zamawiającego.
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6. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktura końcowa powinna być złożona do dnia 15 stycznia 2018 r.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

1. Nadzorującym i zlecającym wykonanie przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego
będzie: Pani Monika Urbańska-Milcarz - pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.

2. Odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy będzie:
Pan Krzysztof Otręba - Prezes firmy JUKO SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Zawierciu,
ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie.

§9

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:

za zwłokę w zapłacie należnego wynagrodzenia w wysokości równej odsetkom
ustawowym obowiązującym w okresie pozostawania Zamawiającego w zwłoce, za każdy
dzień zwłoki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
określonego w § 5 ust.l niniejszej umowy.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w razie stwierdzenia, iż:
a) Wykonawca nie wykonuje określonych w umowie obowiązków.
b) Wykonawca sprawuje niewłaściwą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami tj. narusza

przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu

wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane usługi, za dwa kolejne okresy rozliczeniowe mimo wystawienia faktury
zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§11

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
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§12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a także przepisy regulujące ochronę zwierząt, ochronę zdrowia zwierząt oraz
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

§13

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§15

Integralną częścią niniejszej umowy jest „Zaproszenie do składania ofert" oraz „Oferta
Wykonawcy".

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:_.,
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