
UMOWANr RZP.272.27.2016

zawania w dniuQĄL — OB 2016 roku w Łomiankach. pomiędzy:

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115. NIP 118-17-68-394reprezentowaną przez: Zastępcę Burmistrza Łomianek — Pana Piotra Rusieckiego - napodstawie Zarządzenia nr RKA.0050.1 1.2015 Burmistrza Łomianek z dnia 19 stycznia 2015 r.zwaną dalej Zamawiającym”
a

Fundacją „Przyjaciele Braci Mniejszych" z siedzibą w 05-110 Jablonnie przy ulicyModWóskiej 107 B - oznaczony rodzaj organizacji - Fundacja. oznaczenie sądu Sąd Rejonowydls Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego, numer KRS: 0000372116, zwaną w. treści umowy „Wykonawcą”NIP 536-189-85-80, reprezentowaną przez: Panią Iwonę Kowalik - Członka Zarządu
[V wyniku wyboru oferty w mybie przetargu nieograniczonego mr. RZP.271 27.2016 zostałazawarta umowao następującej treści.

s!
I. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na odbiorzeiopiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr I do umowy.2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) starannegoi rzetelnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,?) przyjmowania i opiekowania się bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Lomianki,które nie są w stanie samodzielnie egzystować lub zagrażają mieszkańcom,3) wyłapywania i przewozu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łomianki do schroniskana zgłoszenie Straży Miejskiej w Łomiankach lub uprawnionego pracownikaZamawiającego:
8) rannych w wypadkach komunikacyjnych lub chorych — w wybie pilnym. nie później"niż wciągu 2 godzin od żgłoszenia; : ” ,
b) niebezpiecznych (agresywnych) — w trybie pilnym, nie później niż w ciągu2 godzinod zgłoszenia:
©) w pozostałych przypadkach — w ciągu 4 godzin od zgłoszenia;4) opieki nad zwierzętami przyjętymi do schroniska. w tym:a) zapewnienia właściwych warunków bytowych, zgodnie z obowiązującymi normamii przepisami prawa. w szczególności ustawyo ochronie zwierząt:b) zapewnienia opieki weterynaryjnej;

©) leczenia przebywających w schronisku zwierząt;d) sterylizacji suk/ kastracji psów i sterylizacji kotek/kastracji kocurów;e) znakowania odebranych psów - „chipowanie”, w sposób umożliwiający jednoznacznąidentyfikację zwierzęcia;
) odczytywania danych z mikroprocesorów wszczepionych psom. w celu identyfikacjiadresu ich właścicieli;

5) poszukiwania nowych właścicieli dla
przekazywania tych zwierząt do adoj

i należyte warunki utrzymania,
6) leczenia powypadkowego zwierząt odebranych z terenu gminy Łomianki,7) leczenia chorych zwierząt z terenu gminy Łomianki. przebywających w sehronisku.8) prowadzenia ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt z terenugminy Łomianki oraz na żądanie Zamawiającego przekazywania Zamawiającemumiesięcznych raportów zawierających dane dotyczące zwierząt przyjętych przezschronisko w danym miesiącu oraz informacje dotyczące zwierząt przyjętych przez
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ierząt odebranych z terenu gminy Łomianki.
osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę



schronisko w poprzednich miesiącach (zwierzęta adoptowane, uśpione lub padłe oraz
odebrane przez odnalezionego właściciela),

9) wykonywania każdorazowo dokumentacji zdjęciowej zwierząt przyjętych do schroniska
z terenu gminy Łomianki

3. Zamawiający ma prawo dokonywania kontroli w zakresie funkcjonowania schroniska oraz
realizacji obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. Kontrole będą dokonywane
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, w czasie dogodnym dla Zamawiającego.
po uprzednim zawiadomieniu o terminie przedmiotowej kontroli.

b

$2

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają w formie
jednostkowych, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do ninicj

umowy:
1) 400,00 zł netto + 23 % VAT, 92.00 zł za każdorazowe złapanie. odbiór i przewóz

bezdomnych psów z terenu gminy Łomianki, tj. brutto: 492,00 zł (słownie: czterysta
dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100):

2) 400,00 zł netto + 23 % VAT, 92,00 zł za każdorazowe złapanie, odbiór i przewóz
bezdomnych kotów z terenu gminy Łomianki, tj. brutto: 492,00 zł (słownie: czterysta

dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
3) 2.000,00 zł netto + 23 % VAT. 460,00 zł za utrzymanie i opiekę w schronisku jednego

bezdomnego psa z terenu gminy Łomianki — jednorazowo podczas obowiązującej
umowy, tj. brutto: 2 460,00 zł (słownie: dwa tysiące czierysta sześćdziesiąt złotych
00/100);

4) 1200.00 zł netto + 23 % VAT, 276,00 zł za utrzymanie i opiekę w schronisku jednego
bezdomnego kota z terenu gminy Łomianki — jednorazowo podczas obowiązującej
umowy, Ii. brutto: 1 476,00 zł (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych
00/100);

5) 250,00 zł netto + 23 % VAT, 57,50 zł, za wykonanie zabiegusterylizacji bczdomnej

suki/kastracji psa odebranej z terenu gminy Łomianki, tj. brutto: 307,50 zł (słownie:
trzysta siedem złotych 50/10); _ O"6100,00zł netto + 23 % VAT23,00 zł; zd wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnej
kotki/ kastracji kocura odebranez terenu gminy Łomianki, tj. brutto 123,00 zł (słownie:

sto dwadzieścia trzy złote 00/100);
7) 40,00 zł netto + 23 % VAT, 9,20 zł za oznakowanie jednego bezdomnego psa —

„chipowanie”, tj. brutto: 49.20 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 20/10)
8) 500,00 zł netto + 23 % VAT,115,00 zł za pobyt jednego bezdomnego psa podczas

czternastodniowej kwarantanny w przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia
tj. brutto 615,00 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100)

Koszty leczenia powypadkowego bezdomnych zwierząt będą rozliczane na podstawie
dokumentów wystawionych przez lekarza weterynarii.
Faktyczną wartością zobowiązania będzie suma iloczynów cen jednostkowych określonych
w ust.1 niniejszego paragrafu i ilości wykonanych usług, zwiększona o kwotę kosztów
leczenia o których mowa w ust. 2.

Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiowu niniejszej umowy nie może

przekroczyć kwoty 609 588,00 zł brutto, (słownie: sześćset dziewięć tysięcy pięćset
osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)z tego :

1) wroku 2017 — 203 196,00 zł brutto,
2) wroku 2018 — 203 196.00 zł brutto,
3) w roku 2019 — 203 196,00zł brutto.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do

—
zgłaszania roszczeń

—
wynikających

z niewykorzystania kwoty określonej w $ 2 ust 4 umowy.
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Wynagrodzenie, o którym mowa w $ 2 będzie płatne na podstawie fektur VAT
zatwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wystawianych na
koniec każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem. że faktura
VAT za miesiąc grudzień 2017 zostanie wystawiona i dostarczona do Zamawiającego w
dniu 22.12.2017 r, za miesiąc grudzień 2018 zostanie wystawiona i dostarczona
do Zamawiającego w dniu 21.12.2018 r., za miesiąc grudzień 2019 zostanie wystawiona
i dostarczona do Zamawiającego w dniu 23.12.2019 r. Faktury będą płatne w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazanena fakturze
Płatność za usługi o których mowa w $ 1 realizowane po dniu 22.12.2017 r., płatna będzie
na podstawie faktury VAT zatwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, dostarczonej przez Wykonawcę do dnia 9.01.2018 r. w terminie
14 dni od otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
Płatność za usługi o których mowa w $ 1 realizowane po dniu 21.12.2018 r., płatna będzie
na podstawie faktury VAT zatwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, dostarczonej przez Wykonawcę do dnia 9.01.2019 r, w terminie
14 dni od otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
Płatność za usługi o których mowa w $ 1 realizowane po dniu 23.12.2019 r.. płatna będzie
na podstawie faktury VAT zatwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, dostarczonej przez Wykonawcę do dnia 9.01.2020 r, w terminie
14 dni od otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
Faktury VAT należy wystawiać na: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115. 05-092
Łomianki, NIP 118-17-68-394.
Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

84

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stronz przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w $_2 ust4 niniejszej
umowy. 7 7 7

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowyz winy wykonawcy w przypadku
1) zwłoki w przystąpieniudo realizacji umowy z winy Wykonawcy przekraczającej 3 dni oraz

w przypadku zaprzestania świadczenia usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na
okres 3 dni,

2) ujawnienia nieprawidłowości podczas kontroli, o której mowa $ 1 ust.3 niniejszej umowy
'W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków,
wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności
osobie trzeciej i poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód spowodowanych

niewłaściwym wykonywaniem obowiązków, wynikających z niniejszej umowy lub -
wrazie nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku — do pokrycia kosztów
w przypadku naprawienia tychszkód na koszt Zamawiającego.
Za nieterminową zapłatę faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego Wykonawcy
przysługują odsetki ustawowe.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionych szkód na zasadach ogólnych (art. 471 kc), jeżeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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Umowa obowiązuje od 02.01.2017 roku do dnia 31.12.2019 roku.

$6

1. Osobami odpowiedzialnymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze

strony Zamawiającego jest Ilona Zawadzka, tel. (22) 768-62-25

Osobą odpowiedzialną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony

Wykonawcy jest Pani Iwona Kowalik. tel. 506 403 514.

3. Zmiany osób wymienionych w ust. | i 2 można dokonywać na podstawie pisemnego

powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany

umowy.

o

87

1. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnychdo wykonywania

przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany jest posiadać:

1) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności

gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia:

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami na terenie Gminy Łomianki.

$8

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje

możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności:

1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany

są korzystne dla Zamawiającego,
2) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych

- powiązanych z ustawą Pzp lub przepisów związanych z przedmiotem zamówienia,

3) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.
2. Wszelkie ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksui nie będą stanowić podstawy

do zmiany wynagrodzenia określonego w $ 2.

s
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

z zastrzeżeniem postanowień art. 144 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

jeży 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego powiadomienia

o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
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4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust, 3. pisma dostarczone pod

adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

su
Sprawy spome wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd

Powszechny, właściwy miejscowo wgsiedziby Zamawiającego.

si2

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. dwa dla

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz oferty.

ZAMAWIAJĄCY YKONAWCA

ZASTĘJCA Sfiris
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