UMOWA NR
zawarta w dniu 19.01. 2016 roku w Płońsku, pomiędzy:
Gminą Płońsk ul. 19 - go Stycznia 39, 09- 100 Płońsk reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy - Aleksandra Wiesława Jarosławskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marianny Klimkiewicz
zwaną dalej Zamawiającym
Specjalistyczną Lecznicą Małych Zwierząt Sklep Zoologiczne - Wędkarski
lek. wet. Stanisław Szymczyk 09-100 Płońsk, ul. Młodzieżowa 17
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. Lek. Wet. Stanisława Szymczyka
w konsekwencji art. 4 pkt. 8 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., póz.907
z póz.zm) o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Płońsk w
2016 roku zgodnie ze złożonym Formularzem Ofertowym.

1.
2.
3.
4.

§2
Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 31 grudnia 2016 roku.
Rozpoczęcie prac nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy. Zamawiający wraz z
podpisaną umową będzie sukcesywnie w miarę potrzeb określał zakres wykonywanych
usług.
Usługi określone w § l winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie jak najkrótszym od chwili
uzyskania powiadomienia o potrzebie wykonania, któregokolwiek zadania.

§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 2592,00 złotych brutto (słownie: w tym 8 %
VAT ,
a) Wynagrodzenie Wykonawcy za jednego bezpańskiego psa dorosłego wynosi 648,00
złotych brutto (słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych ) w tym 8 % VAT
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie o którym mowa w ust l może
zostać zwiększone o kwotę nie przekraczającą kwoty 10000,00 zł
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S.Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w BS Płońsk 69 8230 0007 0000 0563
2022 0001, na konto Wykonawcy: 94 1020 1592 0000 2702 0014 1697.
4.Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
§4
Osoby odpowiedzialne
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po strome Wykonawcy będzie:
Lek. Wet. Stanisław Szymczyk.

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po strome Zamawiającego będzie:
Wiesław Targalski -Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Edyta Chludzińska Inspektor d/s ochrony środowiska, ( tel. 023 662 56 35 )

§5
Wynagrodzenie określone w § 3 pkt. l obejmuje też wydatki związane z dojazdami w celu
wykonania umowy, uzyskanie dokumentów do wykonania zamówienia oraz materiały
związane z wykonaniem zamówienia Zamawiającego.
Wyłapywanie zwierząt będzie odbywać się wyłącznie na podstawie zgłoszenia przez
Zamawiającego w ciągu nie dłuższym niż 2 h od zgłoszenia.
Zabrania się odławiania bezpańskich psów bez zawiadomienia Zamawiającego o potrzebie
odłowienia i wyrażenia zgody Zamawiającego na powyższy odłów.
Zgoda, o której mowa w ust 2. wyraża niezwłocznie w formie pisemnej osoba
odpowiedzialna ze strony Zamawiającego, o której mowa w § 4.
Odławianie, usługi pogotowia weterynaryjnego oraz usuwanie i przewóz zwłok
bezpańskich psów każdorazowo odbywać się będzie na podstawie bezpośredniego
uzgodnienia z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego, o której mowa w § 4.
Odławianie bezdomnych psów będzie prowadzone przy użyciu środków zależnych od
zaistniałej sytuacji i uzgodnionych z Zamawiającym lub określonych w przepisach
szczegółowych.
Transport bezdomnych psów odbywał się będzie bezzwłocznie do schroniska (nazwa
schroniska) Fundacja Centrum Ochrony Środowiska ,ul. Dąbrowskiego 18,05-190
Nasielski nie później niż 12 h od zgłoszenia.

§7
W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązuje się
on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% szacunkowej
wartości zamówienia.
Jeżeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 zł za każdy
dzień zwłoki, licząc od wymaganego terminu dostawy.
Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wartość kar umownych.
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§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.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. l, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacjach, gdy
Wykonawca nie realizuje zadań objętych niniejszą umową.
4. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy.
§9
Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej integralnych części może nastąpić za
zgodą obydwu stron, i wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą dla Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
§ 13
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty :
a) Formularz Oferty Cenowej

Wykonawca:
Specjalistyczna Lecznico Małych Zwierząt
SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI
lek. wel. StanisbujSzymczyk
09-100 Płońsk, ui. Młodzieżowa 17
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UMOWA NR A Z0ł6/
Zawarta w dniu 19.01.2016r . w Płońsku , pomiędzy Gminą Płońsk ul. 19 Stycznia 39,09-100 Płońsk
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM , reprezentowanym przez:
- Wójta Gminy Płońsk -Aleksandra Jarosławskiego przy kontrasygnacie
- Skarbnika -Marianny Klimkiewicz

Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego z siedzibą w Nasielsku przy ul.
Dąbrowskiego 18. 05-190 Nasielsk zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
l . Krzysztofa Łukaszewicza
w konsekwencji art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z
2013r póz 907 z póz zm) o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
§1

ZAMAWIAJĄCY zleca do realizacji, a WYKONAWCA przyjmuje niżej wymienione zadania w
zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Płońsk :
a) Przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub innych przyczyn bezdomnych
zwierząt (psów), które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
b) Objęcie bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu zwierzętom:
- pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z
dostępem do światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się
- karmy odpowiedniej
- stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
c) Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w okresie kwarantanny i dalszego
ich pobytu w schronisku;
d) Szczepienie przeciwko wściekliźnie psów przebywających w schronisku;
e) Leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących wyzdrowienie;
f) Poszukiwanie nowych domów dla przyjętych zwierząt;
g) Przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe;
h) Kastracja i sterylizacja zwierząt w celu zmniejszenie ich populacji

§2
Zadania określone w §1 WYKONAWCA będzie realizował w oparciu o przepisy prawa:
1. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r póz 856),
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawę
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz.U. Nr 158, póz. 1657),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116. póz. 753),
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4. Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r póz. 1515 ze zm.),
5. Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2013rpoz 1399 ze zm),
6. Ustawę z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2014r póz 1539 ),

§3
,'•

Posiadany przez WYKONAWCĘ usługi status i regulamin funkcjonowania schroniska
Realizacja zadań, o których mowa w § l umowy będzie następować w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r
§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, ZAMAWIAJĄCY zapłaci
WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości:
a) 17 150 zł brutto za jednorazowe przyjęcie zwierzęcia do schroniska i utrzymanie go,
niezależnie od okresu pobytu w schronisku;
b) O zabiegu kastracji lub sterylizacji zwierzęcia zdecyduje lek. weterynarii opiekujący się
zwierzętami w schronisku .
2. W podanych kwotach brutto wliczony jest 23% podatek VAT.
3. Łączna wartość zobowiązań finansowych ZAMAWIAJĄCEGO wynikająca z umowy nie
może przekroczyć kwoty 17 150 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt
złotych)
4. Za zwierzę dostarczone do WYKONAWCY przez jego właściciela, bez zgody
ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY nie ponosi kosztów utrzymania.
§5

1. Rozliczanie i wpłacanie wynagrodzenia za wykonane usługi będzie następowało po
zakończeniu miesiąca, w terminie 30 dni od daty dostarczenia rachunku (faktury) przez
WYKONAWCĘ do Urzędu Gminy Płońsk na rachunek bankowy wskazany przez
WYKONAWCĘ.
2. W załączniku do rachunku (faktury) WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć zestawienie
ilości zwierząt przyjętych w danym okresie rozliczeniowym (ze wskazaniem osoby oraz
miejsca wyłapanie zwierzęcia).

§6
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej
z działalności określonej w §1 niniejszej umowy oraz ewidencji zwierząt przyjmowanych.
2. WYKONAWCA prowadzi ewidencję zwierząt w postaci wykazu zawierających: opis
zwierzęcia (gatunek, wiek, płeć, maść, fotografię), datę przyjęcia do schroniska oraz imię,
nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska, dane dotyczące kwarantanny,
dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia
schroniska (adopcji) oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę.
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§7
1. Nadzór nad realizacją zadań określonych w §1 sprawować będą z ramienia
ZAMAWIAJĄCEGO osoby upoważnione.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji
zadań objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną odrębnie ewidencję
zwierząt.
3. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU po zakończeniu każdego miesiąca
potwierdzenie zgłoszenia o przyjęciu bezdomnego zwierzęcia do schroniska oraz informację
o ilości bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska, przekazanych do adopcji, poddanych
eutanazji, padniętych, zbiegłych.

§8
Zmiany niniejszej umowy mogą następować tylko w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
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