
UMOWA NR 5/2020

W dniu 02 stycznia 2020 r, w Wieliszewie pomiędzy:
Gminą Wieliszew z siedzibą w Wieliszewie, ul. Modlińska l, 05-135 Wieliszew,
NIP 536-175-82-64, REGON 013270577, reprezentowaną przez;
Pawła Andrzeja Kownackiego - Wójta Gminy Wieliszew,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Magdaleny Jolanty Dobrowolskiej,
zwaną dalej "Zamawiającym",

a

Fundacją: Przyjaciele Braci Mniejszych" z siedzibą Jabłonna, ul. Modlińska 107B,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372116, NIP 536-189-85-80,
REGON 142749794 reprezentowanym przez:

Iwonę Kowalik - Członka Zarządu

zwaną dalej "Wykonawcą".

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,
Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2019 r, póz, 1843) w Urzędzie Gminy Wieliszew,
na "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieliszew, ich transport,
przyjęcie i utrzymanie w schronisku", zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1.
l. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie tj. usługę

polegającą na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieliszew, ich
transporcie, przyjęciu i utrzymaniu w schronisku.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Szacowana ilość zwierząt do odłowienia oraz przyjęcia do schroniska w okresie
objętym zamówieniem wyniesie około 46 sztuk dorosłych bezdomnych zwierząt oraz 6
szczeniąt (szczenię do 6 miesięcy) w 2020 roku,

4. Ilość zleconych Wykonawcy do realizacji usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.

5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zleconych
usług niż ilość określona w ust. 3 przy jednoczesnym uwzględnieniu cen
jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

6, Czas podjęcia interwencji ustala się na maksymalnie do l godzin, a w przypadku
zwierząt stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt
do 0, 5 godziny.

7. Okres objęcia opieką liczy się od momentu odłowienia zwierzęcia z terenu Gminy
Wieliszew do czasu przekazania go do adopcji lub jego śmierci.
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8. Wykonawca zapewnia wiedzę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania usług,
będących przedmiotem niniejszej umowy.

9. Wykonawca posiada wymagane prawem dokumenty upoważniające do wykonywania
niniejszej umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji dokumentacji
Wykonawcy w zakresie ilości przyjętych zwierząt w okresie ostatnich 12 miesięcy
licząc od terminu składania ofert.

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania kwartalnych sprawozdań
zawierających: daty przyjęcia psa do schroniska, opis psa, miejsce odłowienia, organ
zgłaszający, numer czip, opis zdarzenia (adopcja, padnięcie, eutanazja, zbiegnięcie)
wraz z datą zdarzenia, daty sterylizacji.

12. W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Wieliszew na odławianie i
transport zwierzęcia na terenie Gminy Wieliszew.

§2.
l. Szacunkowa wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa

w § l umowy nie przekroczy;
Cena umowy netto: 117 400,00 zł
Podatku Vat 23%; 27 002,00 zł
Cena umowy brutto: 144 402, 00 zł

2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług,
wyliczone jako iloczyn wykonanych usług oraz cen jednostkowych określonych
w ofercie Wykonawcy.

3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg, wykonanych usług
po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy tj.;
a) odłowienie i transport do schroniska zwierzęcia;

ryczałtowa cena jednostkowa netto 350, 00 zł (słownie; trzysta pięćdziesiąt złotych
00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. 80, 50 zł (słownie:
osiemdziesiąt złotych, 50/100), ryczałtowa cena jednostkowa brutto 430, 50 zł
(słownie; czterysta trzydzieści złotych 50/100);

b) przyjęcie do schroniska jednego dorosłego bezdomnego zwierzęcia;
r/czałtowa cena jednostkowa netto 2000, 00 zł (słownie; dwa tysiące złotych,
00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. 460,00 zł (słownie;
czterysta sześćdziesiąt złotych, 00/100), ryczałtowa cena jednostkowa brutto
2 460, 00 zł (słownie; dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 00/100);

c) przyjęcie do schroniska jednego bezdomnego szczenięcia:
ryczałtowa cena jednostkowa netto l 200, 00 zł (słownie; tysiąc dwieście złotych,
00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. 276, 00 zł (słownie:
dwieście siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100), r/czałtowa cena jednostkowa
brutto l 476, 00 zł (słownie; tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych,
00/100);

4, Wykonawca oświadcza, iż ceny jednostkowe określone w ust. 3 będą cenami stałymi
i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy,

5, Zamawiający zastrzega, że jeżeli do schroniska w ciągu 7 dni od daty przyjęcia psa
zgłosi się właściciel psa, Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty transportu oraz
ewentualne koszty leczenia, na podstawie dokumentacji medycznej.

§3.
l. Rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonane usługi będzie dokonywane

przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na rachunku,
po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie 30 dni od otrzymania rachunku VAT



wraz z wykazem wykonanych czynności na podstawie protokołów odbioru usług
z poszczególnych akcji i zatwierdzeniu rozliczenia przez Zamawiającego.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę na podany rachunek bankowy Nr. i&,. &0J. lPOOfc., <2-i?P. i..Q.Q,/l^ oS6^ OdO^

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
4. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Umowie nie figuruje w

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z
2018 r. póz. 2174 ze zm. ), zwanym dalej "Wykazem" (tzw. Biała lista podatników
VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub
elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 dotyczącym wstrzymania wypłaty
wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługują odsetki.

6. Nie ujawnienie rachunku bankowego przez Wykonawcę w Wykazie stanowi nienależyte
wykonanie umowy i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy w stosunku
do Zamawiającego za szkodę powstałą z tego tytułu, w tym szkodę hipotetyczną.

7, Rachunki za wykonane usługi wystawiane będą na; Gmina Wieliszew,
ul. Modlińska l, 05-135 Wieliszew, NIP: 536-175-82-64.

8. W przypadku wystąpienia błędu w rozliczeniach, Zamawiający ma prawo wniesienia
reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania rachunku.

9. Zapłata wynagrodzenia uwarunkowana jest dostarczeniem wraz z rachunkiem -
wykazu przyjętych zwierząt zawierającego:

a) ilość odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem: daty i
miejsca odłowienia; rasy, maści, płci i wieku odłowionego zwierzęcia oraz informację
dotyczącą podmiotu zgłaszającego potrzebę odłowienia wraz
z dokumentacją fotograficzną.

b) ilość przyjętych do schroniska zwierząt wraz z podaniem: daty przyjęcia,
kastracji/sterylizacji oraz adopcji/ucieczki/zgonu/eutanazji, płci, rasy, maści, wieku
oraz numeru czipa przyjętego do schroniska zwierzęcia wraz
z dokumentacją fotograficzną,

§4.
l. Wykonawca jest zobowiązany realizować usługi będące przedmiotem Umowy

od dnia 01, 01. 2020 r. do dnia 31. 12. 2020 r.
2. Poszczególne usługi określone umową będą reallzpwane przez Wykonawcę

na podstawie pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego zlecenia Zamawiającego,
a w szczególnych przypadkach przez Policję.

§5.
l. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy (nadzoru i kontaktów), ze strony

Zamawiającego jest: Anita Mile, 22 782-22-32.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest;

§6.
umowy ze skutkiem natychmiastowymZamawiający może odstąpić od

w następujących przypadkach:
a) Wykonawca, pomimo pisemnych upomnień Zamawiającego nie wykonuje usług

zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania
umowne,

b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części, oraz nastąpiło ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
następnego dnia po ogłoszeniu,
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c) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy 2 wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomi go,
ze nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia, w terminie 14 dni od dowiedzenia się przez stronę
uprawnioną o przyczynie uprawniającej do odstąpienia, a wymienioną w ust. l lub 2,

4. Strony są uprawnione również do odstąpienia na podstawie ustawy.

§7.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminów, o
którym mowa w § l ust. 6 ustala się karę umowną w wysokości 5, 00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki.

§8.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności,

§9.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny,
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego,

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

§11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający Wykonawca ,

ul. Mbl
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