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UMOWA Nr 7P.272.L.39.2019

zawarta w dniu 31 grudnia 2oL9 r. w Łukowie; pomiędzy Miastem Łuków
adres: 2L-4o0 Łuków ul. J. Piłsudskiego 1-7,

NIP: 825-199-81.-29, REGON - 711582380
tel. (25 )798-27-1'L, faks ( 25)798-Ż7-o1',
reprezentowa nym przez:
Pana Piotra Płudowskiego - Burmistrza Miasta Łuków
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta p. Barbary Leszczyńskiej
zwanym w dalszej części umowy,, Zamawiającym
a

Panem Marianem Drewnik prowadzącym działalność pod Firmą Marian Drewnik Schronisko dla Zwierząt
Happy Dog z siedzibą: Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew NlP: 826-169-46-90, REGoN: L432375OL na
podstawie wpisu w CElDG zwanym dalej,,Wykonawcą,,,

zw^ŻYwszY,ŻE|
Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j' Dz.U. z2OI9 r. poz' 1843).
zawarcie niniejszej Umowy, następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania na Przyjęcie i
zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich zwierząt
z terenu miasta Łuków w 2020 roku, którego wartość nie przekracza równowartościw złotych kwoty
30'000 EURo, wobec cze8o, w myśl art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zawarcia
niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.
do udzie|enia przez Zamawiającego niniejszego zamówienia mają zastosowanie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łuków.

Strony zawarły Umowę o następującej treści:

T. PRZEDMIOT UMOWY
LL Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie W schronisku opieki bezpańskim

zwierzętom z terenu Miasta Łuków w 2020 roku. lnterwencyjne wyłapywanie i przyjęcie do
schroniska bezpańskich psów i kotów z terenu Miasta Łuków w 2020 roku.
1'L.L. w zakresie opieki nad zwierzętami:

przyjęcie do schroniska wyłapanych z terenu Miasta Łuków psów i kotów.
sprawowanie całodobowej opieki (utrzymanie) nad przyjętymi do schroniska
zwierzętami.
w wypadku konieczności, zapewnienie właściwej opieki Weterynaryjnej przyjętym do
sch roniska zwierzętom.
wykonywanie obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji przyjętym do schroniska
zwierzętom.
trwałe oznakowanie (chip, tatuaż) psów 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 zachowania).
poszukiwanie nowych właścicieli dla bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków,
przebywających

_ ff:T:l;iJutylizacjizwłokpadłychzwierząt.
wytwarzanie stosownej dokumentacji dotyczącej przebywających w schronisku
zwierząt, oraz kwartalne raportowanie o ich stanie (dotyczy wyłącznie zwierząt
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pochodzących Z terenu Miasta Łuków).
L1'.Ż. w zakresie wyłapywania psów:

przybycie na wskazane miejsce na terenie Miasta Łuków, gdzie zachodzi duże
prawdo podobie ństwo przebywa n ia bezpa ńskich psów oraz ich odłowienie.
przyjmuje się, że liczba psów do odłowienia może wynosić ok' 25 - 35 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 ich transportu oraz pobytu są po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający będzie zlecał odławianie bezpańskich psów do wysokości środków
finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta Łuków.
interwencje dotyczące odłowienia bezpańskiego zwierzęcia powinny być
podejmowane tylko po zgłoszeniu przez upowaznione osoby będące pracownil<ami
Urzędu Miasta Łuków oraz W sytuacji zwierząt ewidentnie agresywnych -
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łukowie'

1.1.3. w zakresie odławiania kotów
interwencje dotyczące odłowienia wskazanego kota, powinny być podejmowane
wyłącznie po zgłoszeniu przez upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu
Miasta Łuków.
Wykonawca przybędzie na wskazane miejsce na terenie Miasta Łuków, gdzie zachodzi
duże prawdopodobieństwo przebywania wskazanego l(ota oraz dokona jego
odłowienia'
odłowienie kota i przewóz powinien odbywać się za pomocą: środków, narzędzi i
pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu zwierząt.
Zamawiający będzie zlecał odławianie do wysokości środków finansowych
przeznaczonych na ten cel i zagwarantowanych w budżecie Miasta Łuków na dany rok.
w przypadkach konieczności przeprowadzenia obserwacji kota w kierunku choroby
zakaźnej zagrażającej życiu ludzkiemu (w szczególności wścieklizna), należy
umożliwić uprawnionemu i wskazanemu lekarzowi weterynarii prowadzenie
obserwacji.
wszystkie koszty odłowienia kota w tym transportu oraz pobytu są po stronie
Wykonawcy.

I.L.4. pozostałe wymagania
schronisko, do którego trafią bezpańskie psy lub koty musi spełniać wymagania
zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2oO4r.
w sprawie szczegółowych wymagań Weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla
zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr L58 poz. L657) oraz innych aktualnie obowiązujących
przepisów.

oBowlĄzKl WYKoNAWCY
2.I. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z

należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie'
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2.2
2.3

2.4

Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych urządzeń i narzędzi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie
zamówienia.
Prowadzenie działań zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz przekazanie ich nowym
opiekunom.

3. TERMINY WYKONANIA
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 01 stycznia 2O2o r.
do dnia 3l grudnia 2020 r.

4, WYNAGRODZENIE
4'L. Wartość usługiodłowienie, transport i zapewnienie opieki

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena brutto zł

I psy dorosłe 1 szt. 2 09L,00

2 szczenia ki L szt. 1845,00

4 koty L szt 1 500,00

4.2. Wartość całośqj zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
brutto: 80 000,00 złotych ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) i stanowić będzie iloczyn
cen jednostkowych oraz liczby odłowionych i przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt
w okresie obowiązywania umowy'

5. WARUNK|PŁATNoŚcl
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.
5.3. Wykonawca będzie wystawiał faktury po wykonaniu zleconych usług w ramach całości

zamówienia.
5.4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy o numerze

31 1020 44760000 8402 0035 3110.
5.5. 7a dzień zapłaty uważa się dzień obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego,

6. KARY UIVIOWNE
6.1. WykonawcazapłaciZamawiającemukaręumowną:

6.1-.L za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przYczYn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 1-0% wynagrodzenia o którym mowa w pkt.
4.2,

6.L.2. za uchybienie terminu o którym mowa w pkt. 1.1.2 tirt.3 - 5o,oo zlzakażde rozpoczęte
następne 24 godziny.

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

6.3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie płatności z faktury o wysokość kar umownych.
6.4. W przypadku odstąpienia od umowY przez Zamawiającego, kary umowne naliczone przez

Zamawiającego do czasu odstąpienia od umowy pozostają W mocy, niezależnie od kary
umownej o której mowa w pkt. 6.1.1.
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ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowień zawartej umowy moze nastąpić za zgodą obu stron w formie aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności takiej zmiany'

oDsTĄPlENIE oD UMoWY
B.1' W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzieć W chwiIi 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.

PosTANowlENtA 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 cywil nego,

9'4. Niniejszą umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach,3 (trzy )egz.
dla Zamawiającego i 1 (jeden )egz. dla Wykonawcy.

ZAMA WYKONAWCA

sCHRoNlsKo DL^ ZW|ERZĄT
EEA'}PPY DOG

Marian Drewnik

9.

'. 1

L-''l lr. rir

3: i ir:,i:.i.

NIP: 826-1 6946-90; 14s237501
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ANEKS NR 1.

z dnia L2.02.202A

do umowy Nr ZP,272,t 39.201'9 z dnia 31 grudnia 2019 roku na Przyjęcie i zapewnienie opieki bezpańskim
zwierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta Łuków w 2020 roku,
zawartej pomiędzy:

Miastem Łuków , adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17,
NlP: 825-199-81-29, REGON - 711"582380
Telefon 25798- 3001, fax. OZS798-270L
reprezentowa nym przez:
Burmistrza Miasta Łuków - Pana Piotra Płudowskiego
zwa nym da lej,,Zamawiającym"

a

Panem Marianem Drewnil< prowadzącym działalność pod Firmą Marian Drewnik Schronisko dla Zwierząt
Happy Dog z siedzibą: Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew NlP: 826-169-46-90,l]EGoN: t432375ol na podstawie
wpisu w cElDG zwanym dalej ,,Wykonawcą", zwanymi też osobno,,Stroną", a łącznie,,Stronami" ,

l. Na podstawie niniejszego aneksu Strony zgodnie z pkt. 7 umowy ZP. 272'I.3g,2O1.g, wprowadzają
następujące zmiany do umowy:

Punkt 5.4 umowy otrzymuje brzmienie:
5.4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy o numerze

46 Lozo 4476 0000 86020425 ą470'

ll. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

ll]. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania.

!V'Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzernplarzach 3 egzemplarze dla zamawiającego i jeden
egzemplarz dla wykonawcy.

WYKONAWCA:

1


