
UMOWA  nr RGN.272.2.2021

dot.  odławiania  i utrzymania  w schronisku  bezdomnych  zwierząt  z terenu  Gminy  Lubartów.

zawarta  w dniu  4 stycznia  2021  r. w Lubartowie  pomiędzy

Gminą  Lubartów  ul. Lubelska  18 A, 21-100  Lubartów,  NIP 714-19-96-904  reprezentowaną

przez  Krzysztofa  Kopyścia  - Wójta  Gminy  Lubartów

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Lubartów  -  Anny  Jankowskiej

zwanym  w dalszej  części  umowy  ZAMAWIAJĄCYM,

a

przedsiębiorcą  wpisanym  do CEDIG pod nazwą:  Schronisko  Dla  Bezdomnych  Zwierząt,

Małgorzata  Szumiło,  Nowodwór,  21-100  Lubartów,  NIP 946-184-42-32,  REGON 430990863

zwanym  w dalszej  części  umowy  WYKONAWCĄ.

Umowa  zostaje  zawarta  w rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty

Wykonawcy  zgodnie  z art.  4 pkt  8 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. Prawo  zamówień

publicznych  (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843,  z 2020  r. poz. 1086)  bez stosowania  ustawy.

jl

1. Zamawiający  zleca  a Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania  przedmiotu  zamówienia

pn.,,Odławianiei  utrzymanie  w schronisku  bezdomnych  zwierząt  z terenu  Gminy  Lubartów"

zgodnie  z ustawą  z dnia  21sierpnia  1997  r. o ochronie  zwierząt  (Dz. U. z 2020  r. poz. 638).

2. Szczegółowy  zakres  usług  będący  przedmiotem  umowy  obejmuje:

1) odławianie,  transport  i przyjmowanie  do schroniska  bezdomnych  zwierząt  z terenu  Gminy

Lubartów;

2) objęcie  dostarczonych  do schroniska  zwierząt  całodobową  opieką  polegającą  na

zapewnieniu:

a) wyżywienia  zwierząt;

b) stałego  dostępu  do wody;

c) opieki  weterynaryjnej;

3) traktowania  w sposób  humanitarny  zwierząt  doprowadzonych  do schroniska;

4) odrobaczanie,  szczepienie  przeciwko  wściekliźnie;

5) eutanazji  nieuleczalnie  chorych  zwierząt  i ślepego  miotu;

6) podejmowania  działań  zmierzających  do odnalezienia  właściciela  i umożliwienie  mu

odebrania  zwierzęcia  ze schroniska;

7) zabierania  zwierząt  chorych  i rannych,  zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej

wraz  z lekarzem  weterynarii  w przypadku  zdarzeń  drogowych  z udziałem  bezdomnych

zwierząt,  znajdujących  się  na drogach  i gruntach  należących  do Zamawiającego;

8) zbieranie i unieszkodliwianie  zwierząt  padł9ch, znajdujących  się  na drogach  i gruntach

należących  do Zamawiającego;

9) steryIizację/kastrację  zwierząt  w schronisku;

Sterylizacja/  kastracja  o której mowa  jest  obligatoryjnie  przeprowadzana  każdorazowo,  kiedy

wyłapane  bezdomne  zwierzę  oddawane  jest  do schroniska.

iO) przestrzeganie uchwalonego przez radę  gminy ,j"F?5@amu-opieki nad zwierzętami



bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy  Lubartów  na 2021

rok  ".

3. W ramach  realizacji  opisanego  powyżej  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany

jest  do prowadzenia  dokumentacji  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  w tym  ewidencji

bezdomnych  zwierząt  odłowionych  i przewiezionych  do  schroniska  obejmującej  przede

wszystkim:

1)  opis  danego  zwierzęcia,  w  tym  także  w formie  dokumentacji  fotograficznej;

2) datę  przyjęcia  zwierzęcia  do  schroniska;

3) historię  jego  pobytu  oraz  dalszych  jego  losów  (datę  odbioru  przez  właściciela,  datę

,,adopcji").

4. Ewidencja,  o której  mowa  w ust.  3 udostępniana  jest  na każde  żądanie  zamawiającego.

5. W celu  realizacji  usługi,  o której  mowa  w ust.  2 pkt  1 Wykonawca  zapewni:

1)  środek  transportu  wyposażony  w podłogę  antypoślizgową,  minimum  dwie  oddzielne

zabezpieczone  klatki,  pozwalające  na bezpieczne  przewożenie  kilku  zwierząt  jednocześnie  i

umożliwiające  przyjęcie  przez  zwierzę  pozycji  stojącej  lub  leżącej;

2) urządzenia  i środki  służące  do  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt,  które  nie  stwarzają

zagrożenia  dla  życia  i zdrowia  oraz  nie  zadają  cierpienia  zwierzętom;

3) całodobową  dyspozycyjność  świadczenia  usług  i całodobowy  kontakt  telefoniczny  przez  7

dni  wtygodniu;

4) transport  zwierząt  zgodnie  z zasadami  określonymi  w oparciu  o art.  24 ustawy  z dnia  21

sierpnia  1997  r. o ochronie  zwierząt  (Dz. U. z 2020  r. poz.  638)  oraz  przepisach

wykonawczych  do  tej  ustawy.

6. Po dokonaniu  wyłapania  zwierząt  Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazywać  do schroniska

i utrzymywać  odłowione  zwierzęta  w schronisku  położonym  w Nowodworze,  gm.  Lubartów

wpisanym  do rejestru  podmiotów  nadzorowanych  prowadzonego  przez  Powiatowego

Lekarza  Weterynarii,  posiadającym  nadany  weterynaryjny  numer  identyfikacyjny  06088601.

7. W celu  realizacji  usługi,  o której  mowa  w E) I ust.  2 pkt  2 lit.  c, Wykonawca  zobowiązany

jest  do  podpisania  stosownej  umowy  z lekarzem  weterynarii.

8. W  celu  realizacji  usługi,  o której  mowa  w E) I ust.  2 pkt  7 Wykonawca  zobowiązany  jest  do

utylizacji  zwłok lub ich grzebania  zBodnie  z obowiązującymi  przepisami,  bądź  podpisania

stosownej  umowy  z podmiotem  prowadzącym  taką  działalność.

9. Wykonawca  ma obowiązek  posiadać  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w

związku  z wyłapywaniem  bezdomnych  zwierząt.

j2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  określone  w umowie  czynności  w okresie  od

4 stycznia  2021  roku  do  31 grudnia  2021  roku.

2. Strony  ustalają,  że  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  na terenie  Gminy  Lubartów  będzie

prowadzone  na każde  wezwanie  Zamawiającego,  a w uzasadnionych  przypadkach,  także  przy

zgłoszeniu  przez  inne  osoby  lub  podmioty  -  nie  później  niż  24 godziny  od zgłoszenia.



3. Strony  ustalają,  że  zbieranie  zwłok  zwierząt  padłych,  znajdujących  się  na drogach  i

gruntach  należących  do Gminy  Lubartów  będzie  prowadzone  na każde  wezwanie

upoważnionego  pracownika  wymienionego  w E13 ust. 3 lub funkcjonariusza  Policji  nie

później  niż  2 godziny  od przyjęcia  zgłoszenia.

Zgłoszenia  muszą  być  potwierdzone  na piśmie  przez  osobę  zgłaszającą.  W przypadku

zgłoszenia  telefonicznego  przez  funkcjonariusza  Policji  nie wymagane  jest  zgłoszenie  na

piśmie.
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1. Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  przedmiotu  umowy  są  sporządzane  przez

Wykonawcę:

- miesięczne  zestawienia  obejmujące  ilość  zwierząt  odłowionych,  chorych  i rannych,

przewiezionych  i utrzymywanych  w schronisku  oraz  zebranych  i unieszkodliwionych  zwierząt

padłych  w danym  miesiącu  na terenie  Gminy  Lubartów  na podstawie  przekazanych  zgłoszeń.

2. Potwierdzenia  wykonania  przedmiotu  umowy  dokonywać  będą  w imieniu  Zamawiającego

-  upoważnieni  pracownicy  Urzędu  Gminy  Lubartów.

3. W dacie  zawarcia  umowy  pracownikami  upoważnionymi  są  :

- Robert  Zygadło  -  inspektor  ds. ochrony  środowiska  i rolnictwa

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontrolowania  sposobu  wykonywania  przedmiotu

umowy  przez  Wykonawcę  w zakresie  ochrony  warunków  pobytu  i rzeczywistego  stanu

ilościowego  zwierząt.  W przypadku  skorzystania  z teg,o  uprawnienia  Wykonawca

zobowiązuje  się  do współpracy  w ramach  kontroli,  w tym  zobowiązuje  się  do wpuszczania

upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  na teren  schroniska,  a także  wyznaczenia

osoby,  która  będzie  udzielać  stosownych  wyjaśnień  na pytania  Zamawiającego.
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1. Za realizację  postanowień  niniejszej  umowy  w okresie  od 4.01.2021  r. do 31.12.2021  r.

Wykonawcy  przysługuje  szacunkowe  wynagrodzenie  netto  w wysokości:  98 500,00  zł

(słownie:  dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy  pięćset  złotych OO/100) oraz  należny  podatek  VAT  w

wysokości  23%,  tj. 22 655,00  zł (słownie:  dwadzieścia  dwa  tysiące  sześćset  pięćdziesiąt  pięć

złotych  OO/100), łącznie  wynagrodzenie  brutto  w wysokości:  121  155,00  zł (słownie:  sto

dwadzieścia  jeden tysięcy  sto pięćdziesiąt  pięć  złotych OO/IOO) w tym  należny  podatek  VAT  z

zastrzeżeniem  ust.6.

2. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w terminie  14  dni  od daty  doręczenia  poprawnie

wystawionej  faktury  wraz  z załączonym  zestawieniem  ilościowym  odłowionych  i przyjętych

do schroniska  bezdomnych  zwierząt  z terenu  Gminy  Lubartów  i zestawieniem  ilościowym  w

zakresie  zabierania  zwierząt  chorych  i rannych  oraz  zbierania  i unieszkodliwiania  zwierząt

padłych,  znajdujących  się  na drogach  i gruntach  należących  do Zamawiającego  Gminy

Lubartów  potwierdzonych  przez  Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie,  o którym  mowa  w ust.  2 obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z realizacją

przedmiotu  umowy.



4. Ceny  jednostkowe  o których  mowa  w ust.5,  mają  charakter  ryczałtowy.  Wykonawca

zapewnia  stałość  tych  cen  w całym  okresie  realizacji  zamówienia.

5. Wynagrodzenie  określone  w ust.l  zostało  obliczone  w następujący  sposób tj.:

wartość  oferty  netto  stanowi  suma  iloczynu  ceny  jednostkowej  netto  (wynagrodzenie  za

usługi  w zakresie:

1)  odławianie,  transport  i przyjmowanie  do  schroniska  bezdomnych  zwierząt  z terenu  Gminy

Lubartów;

2) objęcie  dostarczonych  do schroniska  zwierząt  całodobową  opieką  polegającą  na

zapewnieniu:

a) wyżywienia  zwierząt,

b) stałego  dostępu  do  wody,

c) opieki  weterynaryjnej,

3) traktowania  w sposób  humanitarny  zwierząt  doprowadzonych  do schroniska,

4) odrobaczanie,  szczepienie  przeciwko  wściekliźnie,

5) eutanazji  nieuleczalnie  chorych  zwierząt  i ślepego  miotu,

6) podejmowania  działań  zmierzających  do odnalezienia  właściciela  i umożliwienie  mu

odebrania  zwierzęcia  ze schroniska,

7) zabierania  zwierząt  chorych  i rannych,  zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej

wraz  z lekarzem  weterynarii  w przypadku  zdarzeń  drogowych  z udziałem  bezdomnych

zwierząt,  znajdujących  się  na drogachi  gruntach  należących  do  Zamawiającego,

8) steryIizację/kastrację  zwierząt  w schronisku,

Sterylizacja/  kastracja  o której  mowa  jest  obligatoryjnie  przeprowadzana każdorazowo, kiedy
wyłapane  bezdomne  zwierzę  oddawane  jest  do  schroniska),

za jedno  zwierzę  w wysokości  1300  zł netto  i oszacowanej  przez  Zamawiającego  ilości

zwierząt  w ilośłi  do  70  szt. i iloczynu  ceny  jednostkowej  netto  (wynagrodzenie  za usługi  Q

zakresie  zbierania  i unieszkodliwiania  zwierząt  padłych,  znajdujących  się  na drogach  i

gruntach  należących  do  Zamawiającego)  za jedno  zwierzę  w wysokości  300  zł netto  i

oszacowanej  przez  Zamawiającego  ilości  zwierząt  w ilości  25 szt.

Cenę  ofertową  ogółem  brutto  (łączną  za całość  zamówienia)  przedstawiono  jako sumę

wartości  nettoi  podatku  VAT  w wysokości  23%.

6. Ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  ustalone  na podstawie  faktycznej  liczby

zwierząt  potwierdzonej  w zestawieniach,  o których  mowa  w E) 3 i ceny  jednostkowej

określonej  w E) 4 ust.5  niniejszej  umowy.  Wynagrodzenie  wykonawcy  nie  może  przekroczyć

kwoty,  która  została  przeznaczona  na realizację  przedmiotu  zamówienia.

7. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  fakturami  miesięcznymi  za faktyczny  zakres usług

wykonanych  w każdym  miesiącu.

8. Podstawą  do zapłaty  wynagrodzenia  za wykonaną  usługę  będzie  faktura  wraz  z

zestawieniem,  o którym  mowa  w E) 3 ust.l.

9. Przeniesienie  wierzytelności  w drodze  cesji  na osobę  trzecią,  należnych  Wykonawcy  na

podstawie  niniejszej  umowy,  każdorazowo  wymaga  zgody  Zamawiającego.



IO. Należność  za przedmiot  umowy  Zamawiający  regulować  będzie  przelewem  na rachunek

bankowy  Wykonawcy:  Credit  Agricole  07 1940  1076  3209  7120  0000  0000.
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1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za odstąpienie  od umowy  przez

Zamawiającego  z przyczyn,  za które  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  w wysokości  5 %

wynagrodzenia  brutto  za realizację  całego  zamówienia.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za odstąpienie  od umowy  przez

Wykonawcę  z przyczyn,  za które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający  w wysokości  5 %

wynagrodzenia  brutto  za realizację  całego  zamówienia  z zastrzeżeniem  j6  ust.3.

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  w przypadku

gdy  kara  umowna  nie  pokryje  poniesionych  szkód.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  kary  umownej  z wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy.

5. Wykonawca  odpowiada  za działania,  uchybienia  i zaniechania  umów,  z których  pomocą

zobowiązanie  wykonuje,  jak  również  osób,  którym  wykonanie  zobowiązania  powierza,  jak  za

własne  działanie,  uchybienie  lub  zaniechanie.
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1. W przypadku  niewykonywania  zobowiązań  w  terminach  określonych  W Ś2  Zamawiający

może  odstąpić  od umowy  bez  wyznaczenia  terminu  dodatkowego.

2. Zamawiający,  w sytuacji,  gdy  Wykonawca  nie  wywiązuje  się  z warunków  umowy,  ma

prawo  odstąpić  od umowy  wyznaczając  Wykonawcy  dwutygodniowy  termin  na wykonanie

zobowiązań.

:3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od umowy  w przypadkq  wystąpienia

istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie leży  w interesie

publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy.  W takim  przypadku

Zamawiający  może  odstąpić  od umowy  w terminie  30  dni  od powzięcia  wiadomości  o

powyższych  okolicznościach.  Wówczas  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia

należnego  z tytułu  wykonania  części  umowy.
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1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  maja  zastosowanie  obowiązujące

przepisy  prawne,  a szczególności  ustawa  kodeks  cywilny,  ustawa  z dnia  21 sierpnia  1997  r. o

ochronie  zwierząt  (Dz. U. z 2020  r. poz.  638),  ustawa  z dnia  1l  marca  2004  o ochronie

zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt  (Dz. U. z 2020  r. poz.  1421),

akty wykonawcze  do tych ustaw oraz rozporządzenie  Rady (WE) nr 1/2005  Z 22 grudnia  2004

r. w sprawie  ochrony  zwierząt  podczas  transportu  i związanych  z tym  działań  oraz

zmieniającego  dyrektywy  64/432/EWG  i 93/119/WE  oraz rozporządzenia  Rady (WE) nr

1255/97  (Dz. Urz.  UE L3 z 05.01.2005  r.).



2. Integralną  częścią  umowy  jest  rozeznanie  rynku  przez  Zamawiającego  oraz oferta  złożona

przez  Wykonawcę.

3.Wszystkie  spory  wynikłe  na tle  wykonania  umowy  rozstrzygane  będą  przez  Sąd

Powszechny  właściwy  miejscowo  ze względu  na miejsce  wykonania  umowy,  którym  jest

obszar  Gminy  Lubartów.

3.Wsze1kie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

j8

Umowę  sporządzono  w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa egzemplarze  dla

Zamawiającego,  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy.
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