
UMOWA Nr ŻP.272.t.2.202L
zawarta w dniu L3.0t.2o2l' r. w Łukowie, pomiędzy:
Miastem Łuków, adres: 2t-40o Łuków ul. J. Piłsudskiego 17,

NIP: 825-199-8L-29, REGON - 711582380
tel. (251798-27-tL, faks ( 25).798-27-0L,
reprezentowa nym przez:

Pana Piotra Płudowskiego - Burmistrza Miasta Łuków
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta p. Barbary Leszczyńskiej
zwanym w dalszej części umowy,, Zamawiającym"
a
Panem Pawłem Niecieckim prowadzącym działalność gospodarczą w formie zakładu leczniczego dla

zwierząt pod nazwą GAB|NET WETERYNARYJNY PAWEŁ NlEcIEcKl, adres: ul. Leśna, nr 20C,08-550
Kłoczew, NIP:7L22647516, REGON : 060383106
w imieniu, którego działa Pani Aleksandra Nieciecka - uprawniona do reprezentacji na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego W dniu 09.11.20J.8 r. przed notariuszem w Rykach, nr Rep' Anr 49o3l20l8,
które zostało Stronom okazane,
zwanym w dalszej części umowy,,Wykonawcą", zwanymi także osobno ,,Stroną" a łącznie ,,Stronami""
zWAżYWszY, żE:

Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 1]. września 2019 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 października 20L9 r., poz. 2019).

zawarcie niniejszej Umowy, następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania na Przyjęcie
i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie i przyjęcie do
schroniska bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków w roku 2021, którego wartość nie
przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł netto, wobec czego, w myśl art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych do zawarcia niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy'

_ Strony zawarły Umowę o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY
1'1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie W schronisku opieki bezpańskim

zwierzętom z terenu Miasta Łuków w 2027 roku oraz sukcesywne wyłapywanie i przyjęcie do
schroniska bezpańskich psów i kotów z terenu Miasta Łuków w 2021 roku.

1'.2. Zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy w szczególności obejmuje:
I'Ż'L.w zakresie opieki nad zwierzętami:

a) Przyjęcie do schroniska wyłapanych z terenu Miasta Łuków psów i kotów.

b) Sprawowanie całodobowej opieki (utrzymanie) nad przyjętymi do schroniska

zwierzętami.

c) W wypadku konieczności, zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej przyjętym do

sch ro niska zwierzętom.

d) Wykonywanie obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji przyjętym do schroniska

zwierzętom.

e) Trwałe oznakowanie (chip, tatuaż) zwierząt przekazywanych nowym właścicielom.

f) Transport zwierząt powinien odbywać się pojazdami przystosowanymi do przewozu

zwierząt.

g) Zapewnienie właściwych warunków pobytu zwierząt W schronisku tj. opiekę,

wyżywienie, w miarę posiadanych możliwości zapewnienie działań socjalizacyjnych

(spacery, szkolenie zachowania).

h) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków,

przebywających W schronisku.



i) Zapewnienie utylizacji zwłok padłych w schronisku zwierząt.

j) Wytwarzanie stosownej dokumentacji dotyczącej przebywających W schronisku

zwierząt, oraz kwartalne raportowanie o ich stanie (dotyczy wyłącznie zwierząt

pochodzących z terenu Miasta Łuków).

L.2.2. w zakresie wyłapywania psów:
a) Przybycie na wskazane miejsce na terenie Miasta Łuków, gdzie zachodzi duże

prawdopodobieństwo przebywania bezpańskich psów oraz ich odłowienie.

b) 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.

c) odłowienie bezpańskiego psa i przyjęcie do schroniska powinno nastąpić w terminie nie

dłuższym niż24 godziny od zgłoszenia.

d) 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.

e) odłowienie psów i ich przewóz powinien odbywać się za pomocą: środków, narzędzi i

pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu psów.

f) Wszystkie koszty odłowienia psów i ich transportu oraz pobytu są po stronie Wykonawcy.

g) Zamawiający będzie zlecał odławianie bezpańskich psów do wysokości środków

finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta Łuków.

h) 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

Policji w Łukowie"

1.2.3.w zakresie odławiania kotów:

a) lnterwencje dotyczące odłowienia wskazanego kota, powinny być podejmowane

wyłącznie po zgłoszeniu przez upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu Miasta

Łuków.

b) Wykonawca przybędzie na wskazane miejsce na terenie Miasta Łuków, gdzie zachodzi

duże prawdopodobieństwo przebywania wskazanego kota oraz dokona jego odłowienia.

c) odłowienie kota i przewóz powinien odbywać się za pomocą: środków, narzędzi i

pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu zwierząt.

d) Zamawiający będzie zlecał odławianie do wysokości środków finansowych przeznaczonych

na ten cel i zagwarantowanych w budżecie Miasta Łuków na dany rok.

e) W przypadkach konieczności przeprowadzenia obserwacji kota w kierunku choroby

zakaźnej zagraŻającej życiu ludzkiemu (w szczególności wścieklizna), należy umożliwić

u prawn io nem u i wskaza nem u leka rzowi weteryna ri i prowadzenie obserwacj i.

1.3. Schronisko, do którego trafią bezdomne psy i koty musi spełniać wymagania zawarte

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2o04r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz.U. z2004 r.

Nr 158 poz. 1657) oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów.
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2. oBowlĄzKlWYKoNAWCY
Ż1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikającvch z zawartej umowy

z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

2.2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych urządzeń 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 202l r.

4. WYNAGRODZENIE
4.L. Wartość usługi za odłowienie, transport i zapewnienie opieki za jedno bezpańskie zwierzę

wynosi :2,207,85 zł brutto za 1 psa dorosłego, L.476,00 zł za L szczeniaka, L.476,o0 zł
za 1 kota. Podane ceny usług stanowią ceny jednostkowe.

4.2. Wartość całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy nie przekroczy kwoty

brutto: 7o.ooo,oo złotych ( słownie: siedemdziesiąt Ęsięcy zlotych) 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 nie częściej niżraz w miesiącu po wykonaniu zleconych

usług w ramach całości zamówienia.
5'4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 58 1020 3219

0000 9802 0L543917.
5.5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości
poszczególnych usług oraz odpowiednich, oferowanych cen jednostkowych,

wyszczególnionych w formularzu cenowym propozycji cenowej stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy.

5.7. Ceny jednostkowe mają formę cen stałych, niezmiennych do końca wykonania zamówienia,
chociażby w czasie, na który zawierana jest umowa nie można było przewidzieć rozmiaru lub

kosztów prac.

6. KARY UMOWNE
6.1. Wykonawca zapłaciZamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

6.L.t. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przvczYn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w pkt.

4.2,
6 12 za uchv:-"*: 

$:#:il-:'[':::i#i.',],,!!l;J";'rJo';,Xrl"' 
w pkt 12 2 rit d

6.1.3. w przypadku nienależytego wykonywania usług objętych przedmiotem umowy
w szczególności w przypadku braku zapewnienia właściwych warunków pobytu zwierząt
W schronisku, sprawowania niewłaściwej opieki nad bezpańskimi zwierzętami lub
niezapewnienia odpowiedniego transportu zgodnego z Wymogami - w wysokości 5 %

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.4.2. za każdy przypadek naruszenia.

6.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z

przYczYn, 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.
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.L.L' Kary umowne podlegają kumulacji.
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6.5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu
Umowy lub wykonuje go W sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu
Umowy i wyznaczy mu W tym celu dodatkowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu
Wyznaczonego przez Łamawiającego terminu, Zamawiający może powierzyć wykonanie
przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający
uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia należnego
podmiotowitrzeciemu w związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu drugim.

6.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w sposób zgodny z jej
postanowieniami a w szczególności w przypadku uchybieniom terminów, o których mowa
w pkt. L.2.Ż. c) lub L.2.2. d) a istnieje potrzeba natychmiastowej interwencji w zakresie
wyłapywania i odławiania zwierząt, wówczas Zamawiający może zlecić czynności osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

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

8. oDsTĄPlENlE oD UMoWY
8'1. 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. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających zgodnie z przepisami prawa
oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub utraty przez wpisy lub zezwolenia
wydane Wykonawcy mocy obowiązującej, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie'

8.3. Rażące naruszenie warunków Umowy może stanowić podstawę pisemnego wypowiedzenia
umowy w trybie natychmiastowym przezZamawiającego z winy Wykonawcy.

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

8.5. odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, powinno być dokonane na piśmie
i zawierać uzasadnienie.

8.6. odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, Że Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia
wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia.

8.7. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, kary umowne naliczone do
momentu odstąpienia pozostają W mocy i każda ze Stron uprawniona jest do żądania ich
zapłaty.

9. PosTANoWlENIA 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
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$ ANEKS NR 1

zawarty w Łukowie w dniu o5.tL.2o2l r.

t.2.2o2l z dnia L3.ot'.2o21- r. zawartej w Łukowie w wyniku przeprowadzonegodo umowy nr 72

postępowania na ,,Przyjęcie i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne
wyłapywanie iprzyjęcle do schroniska bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków w roku 2o2!,,,
którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł, wobec czego, w myśl art. 2 ust.1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych do zawarcia niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy,
pomiędzy:

Miastem Łuków
adres: 2I-4o0 Łuków ul' J. Piłsudskiego 17,
NIP: 825-199-81.-29, REGON - 711582380
tel. (25 )798-27-II, faks (25)798-27-OL,
reprezentowa nym przez:

Pana Piotra Płudowskiego - Burmistrza Miasta Łuków
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta p. Barbary Leszczyńskiej
zwanym w dalszej części umowy,,Zamawiającym"
a
Panem Pawłem Niecieckim prowadzącym działalność gospodarczą w formie zakładu leczniczego dla
zwierząt pod nazwą GABINET WETERYNARYJNY PAWEŁ NlEclEcKl, adres: ul. Leśna, nr 20C, o8-55o
Kłoczew, NlP :7L22647516, REGoN : 060383106
w imieniu, którego działa Pani Aleksandra Nieciecka - uprawniona do reprezentacji na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego W dniu 09'11'20L8 r. przed notariuszem w Rykach, nr Rep. Anr 49O3/2OI8,
które zostało Stronom okazane,
zwanym w dalszej części umowy,,Wykonawcą", zwanymi także osobno ,,Stroną" a łącznie ,,Stronami,,.

Na podstawie pkt. 7 umowy nr ZP,272.!.2.202L z dnia t3.o1..2o21. r. oraz na podstawie protokołu
konieczności z dnia 02.LI.202L r. do w/w umowy, Strony zawierają aneks o następującej treści:

9r'
Pkt. 4.2. umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Wartość całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
brutto: 97.500,00 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt siedem tys!ęcy pięćset złotych) i stanowić
będzie iloczyn cen jednostkowych oraz liczby odłowionych i przyjętych do schroniska bezdomnych
zwierząt w okresie obowiązywania umowy.

s2.
Pozostale postanowienia umowy pozostają bez zmian'

s3.

1. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego

ileg arz dla Wykonawcy.
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ANEKS NR 2

zawarty w Łukowie w dniu o3,t2.2o21. r.

do umowy nr ZP.272.t.2.2o2l' z dnia !3.oL.2o2L r. zawartej w Łukowie w wyniku przeprowadzonego
postępowania na ,,Przyjęcie i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne
wyłapywanie iprzyjęcie do schronlska bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków w roku 2o2L,,,
którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł, wobec czego, w myśl art. 2 ust.l pkt t
ustawy Prawo zamówień publicznych do zawarcia niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy,
pomiędzy:

[Vliastem Łuków
adres: 2L-400 Łuków ul. J. Piłsudskiego 17,
NIP: 825-199-8I-29, REGON - 711582380
tel. (25 )798-27-IL, faks ( 25)798-27-07,
reprezentowa nym przez:
Pana Piotra Płudowskiego _ Burmistrza Miasta Łuków
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta p. Barbary Leszczyńskiej
zwanym w dalszej części umowy,,Zamawiającym"
a
Panem Pawłem Niecieckim prowadzącym działalność gospodarczą W formie zakładu leczniczego dla
zwierząt pod nazwą GAB|NET WETERYNARYJNY PAWEŁ NlEclEcKt, adres: ut" Leśna, nr 20C, o8-55o
Kłoczew, NlP:7t22647516, REGON: 060383106
w imieniu, którego działa Pani Aleksandra Nieciecka - uprawniona do reprezentacji na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego w dniu 09.11.2018 r. przed notariuszem w Rykach, nr Rep. A nr 4903/2078,
które zostało Stronom okazane,
zwanym w dalszej części umowy,,Wykonawcą", zwanymi także osobno ,rStroną" a łącznie ,,Stronami".

Na podstawie pkt. 7 umowy nr ZP.272.t.2.2o2l z dnia L3.oL.2a2L r. oraz na podstawie protokołu
koniecznościz dnia 3o.L7.2o2L r. do w/w umowy, Strony zawierają aneks o następującej treści:

$r'
Pkt. 4.2" umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Wartość całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
brutto: 112 500,00 złotych ( słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) i stanowić będzie iloczyn cen
jednostkowych oraz liczby odłowionych i przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt w okresie
obowiązywania umowy.

9z'
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian'

$9.

7. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającegoi L

egzemplarz d nawcy.
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