UMOWA Nr 1llMllAol9llZ
zwana datej Umową

zawarta w dniu 1 stycznia ż019 r. w Skarszewach pomiędzy:

Gminą Skarszewy, w imieniu której dziata Urząd Miejski w Skarszewach, mającą siedzibę
w Skarszewach, P[. Gen. J. Hallera 18, NlP 592-ż0-56-164, REGON 191675741 reprezentowanym
przez:

Jacka Pauliego
przy udziale:
Mi

rostawy Drzymalski ej

Burmistrza Skarszew
Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

zwaną dalei zamawiaiącvm
a

Fundacją ,,Animalsi", ut.Wolności 48l1 ; 80-538 Gdańsk, Schronisko z siedzibą w Kościerzynie,

83-400 Kościerzyna,u[. Przemystowa
reprezentowaną przez:

Wojciecha

Geberta

43, NlP

586ż298247, REGON 36187854000000

- Cztonek Zarządu Fundacji ,,Animalsi"

zwanvm dalei wvkonawcą,

zwani tącznie dalej Stronami
została zawarta umowa o następującej treŚci:

§1
oświadczenia stron
Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednią wiedzę, zdolności, doświadczeniei środki
mateńalne, w tym finansowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje
się ją wykonywać z nalezytą starannoŚcią oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
2. Gmina oświadcza,, ze powierzenie wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy
następuje w trybie określonym przez Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartoŚci
nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, który stanowi zatącznik
doZarządzenia nr 127|SKG12018 Burmistrza Skarszew z dnia 03.10.2018 roku.
3. Wykonawca oświadcza, iz w chwili zawierania Umowy nie jest prowadzone przeciw niemu
postępowanie upadłościowetub układowe oraz nie istnieją przestanki powodujące
koniecznośćotwarcia wymienionych wyzej postępowań. W przypadku zaistnienia przestanek
powodujących koniecznośćotwarcia postępowania upadtoŚciowego tub uktadowego
Wykonawca zobowiąany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób odpowiadający wymogom
prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w szczegótnoŚci
z uwzgtędnieniem następujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.l,). z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegÓŁowych wymagań weterynaryjnych
dta prowadzenia schronisk dta zwierząt (Dz. U. 2004r. nr 158, poz. 1657) oraz
1.

z

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2ó sierpnia 1998r.
w sprawie zasad iwarunków wytapywania bezdomnych zwierząt (Dz. t]. z 1998r. nr 116, poz.
753).

§2
Przedmiot umowy

1.

2.

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiąuje się do wykonania zadań polegające na
odławianiu oraz transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Skarszewy oraz opiekę nad
nimi.
Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług polegających w szczególności na:
a) odtawianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Skarszewy do schroniska;
b) wytapywanie bezdomnych zwierząt pozostających
opieki, swobodnie
przemieszczających się, stanowiących zagrozenie dta porządku publicznego,
urządzeniami i Środkami, które nie powodu jązagrożenia dta zycia i zdrowia zwierząt oraz
nie zadając im cierpienia;

bez

c) zapewnienie opieki nad zwierzętami
w schronisku,

z

terenu Gminy Skarszewy umieszczonymi

d) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwierząt;
e) wYŻywienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca

Piętnastodniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie oraz [eczenie;
f) poszukiwanie nowych właścicietidla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Skarszewy,
Przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdotnym zapewnić zwierzętom
odtowionym właściwąopiekę i nalezyte warunki utrzymania;
g) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę;
h) zawieranie umów z osobami adoptującymi prowadzenie ewidencji przyjętych przez
Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Skarszewy;
przekazywanie informacji miesięcznych i na każde ządanie zamawiającego.
3. Strony zgodnie postanawiają że odławianie zwierzęcia nastąri nie później niż w ciąu ż4
godzin od zgłoszenia Wykonawcy. W przypadku niemozności reatizacji
przyczyn
niezaleznych, kolejne próby zostaną wykonane w ciągu następnych 48 godzin oraz,
w zateżnościod okoliczności, ponownie do skutku.
4. Miesięczne zestawienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 tit. i) powinno zawierać w szczególności
informacje dotyczące:
a) itościodtowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt,
b) itoŚci zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji;
c) inne informacje, których zakres zostanie wskazany przez zamawiającego.

i)

z

§3
Wynagrodzenie.

1.

2.
3.

4.
5.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: 01.01.2019 - 31.12.ż019 roku.
Strony zgodnie postanawiają iż Zamawiający zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe
z tytutu wykonania przedmiotu umowy za każdy miesiąc w wysokości 3.300 zł brutto (trzy
tysiące trzysta zł brutto).
ZaPtata nateŻnoŚci dokonana będzie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
faktury.
Za dzień PłatnoŚci uważa się dzień obciąenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Brak terminowej ptatnoŚci przez Zamawiającego nie wstrzymuje obowiązku wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

g4
Odpowiedzia lnośćWykonawcy

1'

l

ZamawiającY

nie Ponosi

odpowiedziatności za wszetkie
szkody powstałe

w wykonywaniem przez Wykonawcę
przedmiotu umowy.

w

związku

§5
Siła wyższa

1' StronY nie odPowiadają za opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy, gdy
zostało sPowodowane sitą wYŻszą tub
innymi
-t "" zdarzeniami spowodowanymi

5tron.

opóźnienie
przez działania

niezwiązane z aktywnością
2' Za siłę wYzszą StronY uwazają wszelkie zdarzenia
wywotane sitami przyrody
zewnętrznymi, niezależnymi od człowieka,
np. powódź,-burza, grad, pożar.
]

i

przyczynami

Umowne p."i": odstąpienia

1'

wykonawcy paystuguje umowne prawo
odstąienia od umowy za zapłatą odstępnego
w kwocie 5'000 złotYch (stownie
tysięcy
zł),-zktorego
Pięć ' Ś -J -rl'
l\Lvl v
moze ona skorzystać w terminie 14
dni Od daty zawarcia Umowy.
z' oŚwiadczenie o odstąieniu jest skuteczne, gdy
zostato złożonena piśmieGminie
równocześnie z zapłatą kwoty oOstępnego.
]

§7

Kary umowne
1' W PrzYPadku niewYkonania
Przedmiotu umowy przezWykonawcę w terminie
wskazanym w § 2
Pkt 3 UmowY, WYkonawca zaPtaci Zamawiającemu karę
umowną za opożnienie w wykonaniu
w\nalrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 4 pkt 2l,)mowy za

i#łl*l#l1".T:ff:

2'

.27o

ZaPtata kary umownej nastąci w terminie
7 dni od momentu pisemnego poinformowania
o
stwierdzeniu
yJ[lil'i,ififi.:'mawiającego
nieprawidłowości na rachunek
bankowy

3' Roszczenia o zaptatę naleznych kar umownych
nie pozbawiają Gminy prawa do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego

4'

na zasadacrl ojótnycłl.

w PzYPadku powstania opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy przez
WYkonawcę które moze skutkowaĆ naruszeniem
zasad porządku
RÓwnoczeŚnie,

publicznego, Wykonawca
uPowaznia Zamawiającego do wYkonania
zastępczego przedmiotu umowy w niezbędnym
zakresie
oraz do obciązenia wykonawcy kosztami
wykońania-.urtęp.r"go przedmiotu umowy.

§8

postanowienia końcowe

1'
2,

Umowę sPorządzono w 3 jednobamiących
egzemplarzach, 2 - dta Zamawiającego, _
1 dta
z których każdy po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano.

wykonawcy ,

StronY zastrzegają, Że adresy dta doręczeń
tozsame z wskazanymi w Umowie.
W PrzYPadku zmianY adresu, Strona iltóreJ są
zmiana dotyczy jest zobowiązana do

:t

3.

4.

niezwtocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej. W przypadku
braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wystaną na adres
wskazany w Umowie traktuje się jako doręczoną.
Strony postanawiają, że rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy dokonywane będą na
rachunki bankowe o numerach:
dla Zamawiającego : 81 8340 0001 0100 0143 2000 0005,
dla Wykonawcy: 9ż 1140 2004 0000 3802 7800 8851.
Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazato się niewazne atbo bezskuteczne, nie
wpływa to na waznoŚĆ i skutecznoŚc pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony
zastąrią postanowienie uznane za niewazne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem},
postanowieniem realizującym mozliwie najbardzie
gospodarczy
zbLiżony
i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miaty przepisy Kodeksu
cywitnego.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, jak równiez odstąrienie od Umowy, wymagają dta
swojej ważnościformy pisemnej.
Przelew wierzytelnoŚci wynikających z Umowy przez Wykonawcę nie moze nastąpić bez
zgody Zamawiającego.
Sądem właŚciwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny
właściwydla miasta Skarszewy.
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Wykonawca:
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