
UMOWA Nr 7P.272.L3.2019

zawarta w dniu 03 stycznia 2ot9 r. w Łukowie; pomiędzy Miastem Łuków
adres: zI-400 Łuków ul. J. Piłsudskiego 17,
NIP: 825-199-8L-29, REGON - 7L1582380
tel. ( 25 1 798-27-1.L. faks ( 2s ) 798-27-01,,
reprezentowa nym przez:
Pana Piotra Płudowskiego _ Burmistrza Miasta Łuków
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta p. Barbary Leszczyńskiej
zwanym w dalszej części umowy,, Zamawiającym
a Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik
z siedzibą : Nowa Krępa 28,08_460 Sobolew
Tel. 600-041-920 e-mail: mdrewnik@o2.pl
zwa nym da lej,,Wyko n aw cą", reprezentowa nym przez: Pana Mariana Drewnika.

zw\ŻYwszY,ŻEz
Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t'j. Dz.U. z2ot8 r. poz.1986).
zawarcie niniejszej Umowy, następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania na Przyjęcie i

zapewnienle opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich zwierząt
z terenu miasta Łuków w 2019 roku, którego wartość nie przekracza równowartościw złotych kwoty
30.000 EURo, wobec czego, w myśl art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zawarcia
niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.
do udzielenia przez Zamawiającego niniejszego zamówienia mają zastosowanie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łuków.

Strony zawarły Umowę o następującejtreści:

L. PRZEDMIOT UMOWY
L.1. Przedmiotem zamÓwienia jest zapewnienie w schronisku opieki bezpańskim zwierzętom z terenu

Miasta Łuków w 2019 roku. Sukcesywne wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów
z terenu Miasta Łuków w 2019 roku.

1'.2. Zakres zamówienia obejmuje:
t.2.L. w zakresie opieki nad zwierzętami:

przyjęcie do schroniska wyłapanych z terenu Miasta Łuków psów,
sprawowanie całodobowej opieki (utrzymanie) nad przyjętymi do schroniska
zwierzętami,
w wypadku konieczności, zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej przyjętym do
schroniska zwierzętom,
wykonywanie obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji przyjętym do schroniska
zwierzętom,
trwałe oznakowanie (chip, tatuaż) zwierząt przekazywanych nowym właścicielom,
transport zwierząt powinien odbywać się pojazdami przystosowanymi do przewozu
zwierząt,
zapewnienie właściwych warunków pobytu zwierząt W schronisku tj. opiekę,
wyżywienie, w miarę posiadanych możliwości zapewnienie działań socjalizacyjnych
(spacery, szkolenie zachowa nia ),

poszukiwanie nowych właścicieli dla bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków,
przebywających w schronisku,
za pewn ie n ie utyl izacji zwłok padłych zwierząt.
wytwarzanie stosownej dokumentacji dotyczącej przebywających W schronisku



zwierząt, oraz kwartalne raportowanie o ich stanie (dotyczy wyłącznie zwierząt
pochodzących z terenu Miasta Łuków).

t.2.2. w zakresie wyłapywania psów:
przybycie na wskazane miejsce na terenie Miasta Łuków gdzie zachodzi duże
prawdopodobieństwo przebywania bezpańskich psów oraz ich odłowienie,
przyjmuje się, że liczba psów do odłowienia może wynosić ok. 25 - 30 sztuk rocznie'
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do odłowienia i przyjęcia do schroniska
może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z aktualnej ilości bezpańskich psów
na terenie Miasta Łuków,

odłowienie bezpańskiego psa i przyjęcie do schroniska powinno nastąpić w terminie nie
dłuższym niż24 godziny od zgłoszenia,
w przypadku, gdy pies jest ewidentnie agresywny, Wykonawca powinien przybyć
niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 - 4 godzin od chwili zgłoszenia. W
wypadku konieczności odławianie powinno odbywać się przy asyście lekarza
weterynarii posiadającego z Miastem Łuków umowę na asystę podczas odławiania,
odłowienie psów i ich przewóz powinien odbywać się za pomocą: środków, narzędzi i

pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu psów.,
wszystkie koszty odłowienia psów i ich transportu oraz pobytu są po stronie
Wykonawcy.

1'3. Zamawiający będzie zlecał odławianie bezpańskich psów do wysokości środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Miasta Łuków.

L.4. lnterwencje dotyczące odłowienia bezpańskiego zwierzęcia powinny być podejmowane tylko po
zgłoszeniu przez upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu Miasta Łuków oraz W sytuacji
zwierząt ewidentnie agresywnych - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policjiw Łukowie'

1.5. Schronisko, do którego trafią bezdomne psy musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca Żoo4r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz'U' z 2oo4 r. Nr 158 poz. 'l"657) oraz
innych a ktualnie obowiązujących przepisów.

2. oBoWlĄzKIWYKoNAWCY
2,L. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z

należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
2.z. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych urządzen i narzędzi.
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie

zamówienia.
2.4' Prowadzenie działań zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz przekazanie ich nowym

opiekunom.

3. TERMINY WYKONANIA
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2OL9 r.

4. WYNAGRODZENIE
4.1'. Wartość usługi odłowienie, transport i zapewnienie opieki 1 szt. psa (słownie jednej sztukl

psa) wynosi: 2091,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych) brutto.
4.2. Wartość całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy nie przekroczy kwoty

brutto: 25 000,00 złotych ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i stanowić będzie
iloczyn cen jednostkowych oraz liczby odłowionych i przyjętych do schroniska bezdomnych
psów w okresie obowiązywania umowy.

5. WARUNK! PŁATNośct
5.1. Rozliczenie za kaŻdą wykonaną część zamówienia nastąpi w oparciu o wystawione faktury
5.2' Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
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5.4.

5.3

5.5

Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niŻraz w miesiącu po wykonaniu zleconych
usług w ramach całości zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. KARY UMOWNE
6.1'. Wykonawca zapłaciZamawiającemu karę umowną:

6.L.L. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczY\ za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w pkt.
4.2,

6.t.Ż. za uchybienie terminu o którym mowa w pkt. L.2.2 - 50,00 zł za każde rozpoczęte
następne 24 godziny.

6.L.3. za uchybienie terminu o którym mowa w pkt. L.Ż,3 - 50,00 zł za każde rozpoczęte
następne 24 godziny.

6.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczYnt za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego (z wyjątkiem okolicznościwymienionej w pkt. 8.1).

6.3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie płatności z faktury o wysokość kar umownych.

7. ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpićza zgodą obu stron w formie aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

8. oDsTĄPlENlE oD uMoWY
8.].. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć W chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

8.2' Wykonawca może odstąpić od umowy z przYczYn, za które odpowiedzialność ponosi
zamawiający w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

9. PosTANoWlENlA KoŃcoWE
9.1. Strony nie przewidują cesji praw.
9.2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać

w drodze wspólnych negocjacji, a W przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą
rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9.3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

9.4. Niniejszą umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, 3 ( trzy ) egz.
dla Zamawiającego i 1 (jeden )egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

Miasta
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ANEKS nr ll20l9
z dnta07 czerwcaZjl9 r

do umowy Nr ZP.Ż7Ż.1.3.2019 z dnia 03 stycznia 2019 r' na: usługę polegającą na prryjęciu
i zapewnieniu opieki bezpańskim zvłierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich
zvłierząt z terenu miasta Łuków w 2019 r.

pomiędzy:

Miastem Łuków, adres: ul. Piłsudskiego 17,21-400 Łuków,
NIP 825-199-81-29'REGON 7II582380rzwarlymwtreści umowy ,rZamawiającym'',

reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Pana Piotra Płudowskiego
prąz kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Barbary Leszcryńskiej

a Schroniskiem Dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik
zsiedzibą:Nowa Kępa 28' 08-460 Sobolew
zł,tanym dalej',Wykonawc$', reprezentowan1'm przsz: P ana Mańana Drewnika

W trakcie realizacji umo\ryy zaistniała koniecznośó wprowadzenia w jej treści zmian z pryczyn przedstawionych
w protokole konieczności, spisanym w dniu 07 czpryłca2019 r,

Na podstawie paragrafu 7. zzwartej umo\ryy w jej treści wprowadza się następującą zmianę:

$1.
W punkcie 4. Podpunkt 4.2. umowy otrzymuje nowe brzmienie:
Wartośó całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
brutto: 80 000'- zloĘch ( słownie: osiemdziesiąt Ęsięcy złoĘch ) i stanowió będzie iloczyn cen
jednostkowych orazliczby przyjęĘch do schroniska bezdomnych psów w okresie obowiąą'wania umowy.

$3.
Pozostałe warunki umowy pozostają bezzmlan.

s4.

Aneks sporądznno w4 jednobrznriących egzemplarzach3 egz.dlaZamavń{ącego ,I ęgz. dlaWykonawcy

Załącmil<tem do arreksu j est:

Protokoł koniecmości.

ZAIrMA


