
U M O W A NrZP273.2.2013

zawarta w dniu 26.03.2013 r. pomiędzy Gminą Chynów
—z siedzibą-w Ghynewie,-reprezentowaną przeze

l. Tadeusza Zakrzewskiego - Wójta Gminy
zwaną w dalszej treści „Zamawiającym" , a

Firmą Kurierską Feniks Paweł Studziński
ul. Lipowa 19 Kopana, 05-555 Tarczyn
reprezentowanym (ą) przez:

1. Pawła Studzińskiego

zwanym (ą) „Wykonawcą".

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów",
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę treści
następującej:

§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Odławianie

bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r.", które obejmuje:
a) Wyłapywanie i transport bezdomnych psów z terenu gminy Chynów;
b) Opiekę, wyżywienie, nadzór weterynaryjny, profilaktykę, szczepienia przeciwko chorobom
zakaźnym, szczepienia przeciwko wściekliźnie, badania kliniczne, kontrolę płodności
(sterylizację i kastracje, usypianie ślepych miotów), podskórne wszczepienie mikrochipu,
wprowadzenie numeru mikrochipu do bazy danych oraz lecznictwo i właściwe warunki pobytu
psów.
2 Wyłapaniu podlegają:
a)psy pozostające bez opieki
b)psy ranne, agresywne i te, które pogryzły ludzi.
3. Do wyłapania bezdomnych zwierząt Wykonawca będzie używał urządzeń nie stwarzających
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt.
4.Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu należy niezwłocznie przewieźć do wskazanego przez
Wykonawcę miejsca ich przetrzymywania.
5.Zapewnienie opieki weterynaryjnej i właściwych warunków pobytu zwierząt.
6. W przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia Wykonawca zobowiązany jest
do jego wydania po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Chynów oraz zwrócenia kosztów jego
złapania.
7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt.
8. Zamawiający przewiduje odłowienie, przygotowanie do adopcji oraz utrzymanie
w schronisku ok. 40 bezdomnych psów pochodzących z gminy Chynów (są to ilości
szacunkowe, które mogą ulec zmianie).
9.Wyłapywanie psów będzie się odbywać na podstawie zgłoszenia dokonanego przez
pracownika Urzędu Gminy w Chynowie na numer telefonu wskazany przez Wykonawcę
(niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku
zdarzeń drogowych natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.)
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią
integralną część mniejszej umowy.



§2
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę o kreśloną w § l, zgodnie z ustawą z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 103, póz. 1002) oraz Uchwałą Nr
XIII/91/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chynów w 2012 roku.
2.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za właściwe wykonanie powierzonego
zadania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przy wykonaniu umowy.

§3
1.Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, którym mowa w § l
ust.l - strony ustalają wynagrodzenie w oparciu o cenę zawartą w ofercie i jest ono
następujące:
Cena netto 1.200 zł za odłowienie l bezdomnego psa (słownie zł: tysiąc dwieście zł),
podatek VAT 276 zł (słownie dwieście siedemdziesiąt sześć zł)
Cena brutto 1.476x1 za odłowienie l bezdomnego psa
(słownie tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć zł)
2. Cena, o których mowa w ust. l, mają charakter ryczałtowy i nie ulegają podwyższeniu
z jakiegokolwiek tytułu.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty 59.040,00zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
czterdzieści zł brutto).
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. l, będzie płatne na podstawie faktur,
wystawianych w okresach miesięcznych, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z ilości wyłapanych bezdomnych zwierząt
sporządzony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego.
6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należności konta Zamawiającego.
7. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§4
Usługa, o której mowa w § l ust l, będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.12.2013r.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji księgowo finansowej
z działalności określonej w § l umowy oraz prowadzenia rejestru i historii zwierząt.

§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zleconych prac. W imieniu Zamawiającego
kontrole prac wykonywał będzie pracownik Urzędu Gminy w Chynowie lub zostaną one
zlecone odpowiedniemu organowi (za zgodą Zamawiającego)
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość osobistej oceny standardu obiektu przed
rozstrzygnięciem przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, oraz zastrzega
sobie możliwość przeprowadzenia kontroli obiektu w trakcie trwania umowy.



§7
1.Strony ustalają, że w wypadku niewykonania prac Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
Zamawiającemu kar umownych:
a)za każdy dzień niewykonywania prac objętych umową w wysokości 200zł;
b)za opóźnienie w wyłapywaniu psów w stosunku do terminu, o którym mowa w § l ust. 9 -
w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
c)za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy)
2.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić karę
umowną z dowolnej należności Wykonawcy.
3.Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.
4.W przypadku niezrealizowania płatności w ustalonym terminie Wykonawca obciąży
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za zwłokę.

§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
l)niewykonania przez Wykonawcę prac objętych umową i niepodjęcia wykonania tych prac po
pisemnym wezwaniu ze strony Zamawiającego;
2)postawienia Wykonawcy w stan likwidacji;
3)skazania Wykonawcy prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa związane z ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002
z późn. zm.)

§9
Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

§10
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia
2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz.759 ze
zmianami), Kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§11
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz. dla
każdej ze stron.
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