
Nr sprawy: RZP.271.43.2014

Umowa na usługę nr RZP.272.43.2014
z dnia 02.01.2015 r.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. póz. 907 z póz. zm.)
pomiędzy:
Miastem Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, NIP 581 19 56 166
reprezentowanym przez:

Piotra Halagierę - Z-cę Burmistrza Miasta Kwidzyna
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DANIEL" Artur Zielaskowski z siedzibą
w Grudziądzu (kod: 86-300) przy ul. Dworcowej 14 reprezentowanym przez:

Artura Zielaskowskiego - Właściciela
zwanym dalej „Wykonawcą", zawarta została umowa o następującej treści:

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie:

1. wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kwidzyna i/lub odbiór ze wskazanego
przez Zamawiającego miejsca na terenie miasta Kwidzyna po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,

2. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu miasta Kwidzyna.

§2
1. Strony ustalają, że usługi wymienione w § l pkt 2 będą odbywały się w obiektach

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami
w m. Węgrowo nr 4 (86-300 Grudziądz).

2. Wyłapywanie psów z terenu miasta Kwidzyna będzie odbywało się nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4. W sytuacji pojawienia się na terenie miasta Kwidzyna psów agresywnych,
niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu i życiu ludzkiemu Wykonawca
zobowiązany jest przyjechać o każdej porze dnia na teren miasta Kwidzyna i wyłapać
zwierzęta po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego (pracownik Urzędu Miejskiego
lub Straży Miejskiej)

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przez przeszkolone osoby, odbywać się będzie pod
nadzorem pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

6. Po wyłapaniu Wykonawca zabiera zwierzęta i przewozi je swoim środkiem transportu do
schroniska.

7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach
zgodnych z art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.

8. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj.: odpowiednie miejsce
przebywania, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną.



9. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował minimum
dwudziestoma stanowiskami dla bezdomnych zwierząt z miasta Kwidzyna.

10. Wykonawca będzie prowadził:
1) wykaz zwierząt będących w schronisku w danym miesiącu, który określi:

a) datę przyjęcia,
b) nr psa wg rejestru prowadzonego przez schronisko,
c) numer mikroczipa,
d) data/przyczyna odejścia

2) rejestr czynności, wykonanych w danym miesiącu w schronisku który określa liczbę
zwierząt bezdomnych z miasta Kwidzyna:

a) przyjętych w danym miesiącu,
b) przekazanych nowym właścicielom,
c) padłych,
d) poddanych eutanazji,
e) wykastrowanych,
f) wysterylizowanych,
g) zaszczepionych przeciw wściekliźnie,
h) zaszczepionych przeciw nosówce,
i) oznakowanych mikroczipem,
j) poddanych leczeniu.

11. Wykonawca podczas każdego wyłapywania musi posiadać niżej określony sprzęt:
a) rękawice skórzane,
b) 4 szt. kagańców (różnych rozmiarów),
c) 4 szt. obroży,
d) 4 szt. chwytaków,
e) 4 szt. smyczy.

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zwierzęta wyłapane na terenie miasta
Kwidzyna nowym właścicielom nieodpłatnie.

§3
Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2018 r. i może
być przez każdą ze stron rozwiązana za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem prawnym
na koniec miesiąca.

§4
1. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie miesięczne za usługę określoną w § l składać

się będzie z następujących składników:
1) cena utrzymania jednego zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę) 838R zł brutto

(VAT 23%);
2) cena jednokrotnego wyłapania M$pi zł brutto (VAT 23%).

2. Cena określona w ust l pkt l będzie pomnożona przez odpowiednią ilość dni oraz
zwierząt.

3. Cena oferty, określona na podstawie oferowanych stawek jednostkowych i przewidywanej,
szacunkowej ilości pozycji wynosi HU^ftWflfc zł brutto.

§5
l. Rozliczenie wykonanej usługi będzie odbywało się każdorazowo po zakończeniu miesiąca

kalendarzowego.



2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne będzie przelewem niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni licząc od daty złożenia rachunku przez Wykonawcę.
Rachunek należy złożyć wraz wykazem i rejestrem o którym mowa w § 2 pkt 10.

3. W przypadku, gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana
wysokości stawek podatku od towarów i usług za usługi objęte umową, to wynagrodzenie,
o którym mowa w § 4 ust. l ulegnie odpowiedniej zmianie a wysokość nowego
wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.

§ 6
1. Zamawiający będzie dokonywał kontroli zgodności wykonywanych prac zgodnie

z umową oraz zatwierdzał dokumenty stanowiące podstawę rozliczeń.
2. Podstawą płatności faktury za dany miesiąc będzie potwierdzone przez Zamawiającego

zestawienie ilości zwierząt będących na stanie schroniska oraz protokół z wyłapywania
zwierząt.

3. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy wykonywany jest
niestarannie, to może wg własnej oceny obniżyć wartość faktury należnej Wykonawcy
w danym miesiącu do 20%.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
karę umowną.

6. O dokonaniu obniżenia wartości faktury, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zawiadomi
na piśmie Wykonawcę.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez niego
kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§7
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące powstać w wyniku
realizacji umowy w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich.

§ 8
1. W przypadku, gdy przedmiot mniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedłożenia
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność
z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % ceny ofertowej brutto ustalonej
w umowie, w § 3 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z rozliczeniami należnego mu
wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom). Dowody zapłaty powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających
z Umów o podwykonawstwo.

3. Jeżeli w terminie określonym, w Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci
w całości wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca
może zwrócić się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego./

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom o którym mowa w pkt 3



w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania
Podwykonawcy.

5. Kwotę wynagrodzenia o której mowa w pkt. 3 zapłaconą Podwykonawcy, Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie dla dalszych
Podwykonawców.

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

8. Za nie przedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność
z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak
wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie w § 3 ust. l za
każdy nie przedłożony odpis zawartej Umowy lub jej zmiany,

9. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% ceny ofertowej ustalonej w umowie
w § 3 ust. l.

§9
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie maj ą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta na
„Usługę polegającą na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Kwidzyna
i zapewnieniu im opieki w schronisku".

§12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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