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LImowa nr RG.272.f1.Z0ts

zawarta w dniu 31 grudnia 2013r. roku pomiędzy Gminą Gfuchow
z siedzibąw Głuchowie Aleja Klonowa 5, 96.130 Gfuchow
reprezentowaną przez'
Andrzeja Kowarę _ Wójta Gminy'
przy kontrasygnacie:
Anny Lach - Skarbnika Gminy,
Twanąw dalszej części umowy Zamaułiającym,
a firmą.
HOTEL DLA ZWIERZĄT'I PTACTWA DoMowEGo

Longin Siemiński
GABINET WETERYNARYJNY, SCHROMSKO
CENTRIIM REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO - ADOPCYJNE
z siedzibą: 92-4IL Łódźul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
r eprezentow aIIą p r zez,,

Longina Siemińskiego - Właściciela
Zv,anym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Wwyniku przeprou,adzenia postępov,ctnia o udzielenie zaruółvienia publicznego ul trybie
przetargu nieograniczonego zgwarto umowę o następującej treści:

s1
Zamawiający z|eca, a Wykonawea przyimuje do rea|izacji usfugę pn.: ,,Wyłapywanie oraz
opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Głuchów w 20l4r.,

s2
Wykonawca oświadcza,izzapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamowienia, a informacje w niej zawarte stanowią integralną częśc umowy.

s3
Wykonawc a zobowią.a,fie się do :

1. utrzyrnywanieprzez schroniskow.Wojtyszkachpsowodłapanychzterenu Gminy Gfuchow
w latach 2007-2013;
2 . zab ezpie czenia mi ej s c do pr zetr zymywani a b ezd omnyc h zvvier zs,
3-. zapewrueniavryzywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywieziofiyrn zterenu Gminy
Gfuchów,
4. szukania chętnych i jak najszybszego oddawania z.vvierząt do adopcji,
5' sprawdzania wiarygodności osób adoptujących zlvierzę,
6. spisywania umów z osobami adoptującymi,
7 . prawadzenia ewidencj i zwierząt,
8' prowadzenia dokumentacji zvvierząt (w formie czipowania) i przekazywania jej na bieząco
Zamawiającemu,
9.bezzvvłocznego informowaniaZama.wiającego o przekazanlu zwierzęcia do adopcj Iwfaz z
przesłaniem kopii umowy dotyczącej adopcji,
10 opieki weterynaryjnej w zakres ktorej wchodzi:

a. 14-dniowa kwarantanna,
b. odrobaczanie,
c. szczepienie,
d. leczenie,
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e. kastracja lub sterylizacja,
f. w clrastyc zny ch b eztadziejny ch pr zyp adkac h uś pi eni e zwi erz ę c i a,

l1.od'ławiania bezdomrrych zwlerząt z terenu Gnriny Głuchów wraz Z ich transpor1em do
rniej sca przetzynyw ania,
12. posługiwania się przy odławianiu zwierząt urządzeniami i środkami niestw.arzającymi
zagroienia dla ich zyciai zdrowia oraz niezadającymi cierpieri odławianym zwierzętom,
13. stosowania środków do przewoztt zwięrząt spełniających warunki określone w ustawie
o ochronie zwtetz$,
l 4. odłow-ie nta zwierzęcia niezwłocznie ocl momentu z gło szeni a,
15. współpracy z Zamawtającym w zakręsie prowadzonych programów zapobiegania
bezdonrnoŚci zwteruąt i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Grniny Głuchów.

-s4
1. Umowa zostaje zalvarta na okres od 1.01 .2014 roku do 31.lf .2014 roku.
2. Termin obolviązywania umowy określony w ustępie 1 niniejszego paragrafu moze ulec

skrócęniu w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w $ 7 ust. 5 niniejszej
umowy.

3. KaŻclej ze stron przysługuje prawo do wczeŚniejszego rozwięanl'a umowy za uprzednim
dwumiesięc Znym okresem wypowiedzenia.

$s
Zamawtający zobowiązany jest do:
1. natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia na terenie

Gminy Głuchów objawów choroby zakaŹnej zwaIczanej z urzędl,
2, zapewnienia r,v takirrr przypadku nadzorti weter1,naryjnego podczas odławianta zwterz$.

$6
Zwterzęta umieszczone w schronisku lub przytulisku d|a zwierząt mogą być odbierane ptzez
właścicieli w ciągu 14 dni na zasadach określonych w regulaminie schroniska ltrb przytuliska,
po wc z e śniej szym p o info rmow antvl Zamawi aj ąc e g o.

$7
Zamawta1ący ponosi koszty wynikające z $ l. które wynoszą:
1. Wyłapanie i dostarczenie do schroniska 1 zwierzęcia oraz oznaczenie go chipem - cena

jednostkowa netto: I25 złplus VAT f3 oń 153,75 zł,
2. Utrzymanie jednego psa oclłapanego w latach f001-2014 Z wymaganą obsługą w tym

weterynaryj nąza I dobę - cena jednostkowa netto: 6,00 zł plus VAT 23 oń 7,38 z|.
3. Utrzymanie jednego kota z wymaganą obsługą w tym weterynaryjnąza l dobę - cena

iędnostkowa netto: 6,00 zł plus VAT f3 oń 7,38 z|,
4. Cena stawek jeclnostkowych określonych w niniejszym paragrafie nię ulegnie zmianie

przez cały okres trwania zamówtenia, za w,vjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku
VAT.

5. Wartość trsługi nie moze przekroczyć kwoty 138 916'20 zł bnrtto za cały okres trwania
umowy.

s8
Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznla2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z2010 r. Nr 1 13, poz.,759 z poź. zn.) Zamarviający dopuszcza możliwość zmiany
treści umowy z Wykonałvcą w stosunku do treŚci oferty w przypadku zmiany ilości
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4.

odłapanych i utrzymywanych zwierząt, ktorej to zmiany wcześniej nie mozna było
przewidziec.

I
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Podstawą do rozliczenia są falcury VAT 1ub rachunki wtaz z wykazem ilościowym
przetrzymywanych mvterząt oraz wykonanych usfug odta-wiania wystawiane w okresach
miesięcznych.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od
przedłozenia faktury wymienionej w ust. 1

Wynagrodzenie będzie ptatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany
nafal{"urze VAT.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uwaza się dzień obciązenia rachunku bankoweso
Zamawiającego.

s10
Strony przewidują mozliwość na|iczarua kar umownych w następujących okolicznościach:
1. Wykonawca zapł.aci karę umqwną za odstąpienie od umowy przez"kttżdą ze stron z
' przyczyn, za .Lcióre ponosi odpowiedzialnośó Wykonawca w wysokości IO%

wynagrodzenia umownega zawartego w $ 7 ust. 5.
2. Zamauńający zapł.aci karę umownąza odstąpienie od umowy zprzyczyr), zaktóre ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego zawartego
w$7ust. 10.

1. Wszelkie zm|any i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
ry€oi€m niewazności i zgody obu Stron.

2' Zamawtającv przewiduje mozliwośc zmian postanowień
aneksu w przypadku:

niniejszej umowy w formie

1) edy nastąpi zrI:j.ana powszechnie obowiązujących przepisów'prawa
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba ze zmiana taka
w chwili składania oferty;
D sdy nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT,

11-

3) gdy nas1ąpi zmiana ilości odłapanych i utrzymywanych ruvierzątzgodnie z $ 8.
Zrniany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagająw szczególności zmiana
nazwlokreśleń Stron' siedziby Stroą załączruków do umowy.

Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach
uzasadniaj ących konieczność dokonania zmiany umowy.

s12
Strony oświadczają ze jest ich celem rozstrzyganie 'wszelkich ewentualnych sporow
doĘczących treści i wykonywania niniejszej umowy w drodze polubownej' W przypadku
braku porozumienia pomiędzy stronami sądem właściwym do rozstrzygania sporów
będzie sąd miejscowo właścirłry dla siedziby Zamawiającego'

2. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy _ Prawo zamowien
publicznych or az Kodeksu Cywilnego.

w zakresie
znanabyła
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sparządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dla każdej ze
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