Zalijcznik nr 2 - wz6r Umowy - cz~sc I
"Wylapywanie bezdomnych zwierzijt
z terenu Gminy Baboszewo w 20 19 r."

UMOWA NR ....... ..

Zawarta W dniu ................... 2018 roku w Baboszewie pomiE)dzy
Gmin~

Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40, REGON 13037854
reprezentowanq przez:
Wojta Gminy Baboszewo Pana BogdanaJanusza Pietruszewskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Baboszewo Pani Renaty Jankowskiej
zwanym dalej Zamawiajqcym
a

............. ......................... .... .. .. .NIP ...... ........ ... .. .................. ....... REGON ................... .
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcq.

§1
Przedmiot zamowienia
1. Przedmiotem zamowieniajest zapobieganie bezdomnosci zwierzqt polegajqce na

opiece nad zwierzE)tami bezdomnymi oraz na swiadczeniu uslug weterynaryjnych,
w tym zapewnieniu calodobowej opieki w przypadkach zdarzeil drogowych na
terenie Gminy Baboszewo z udzialem zwierzqt.
2. Zakres uslug,

0

ktorych mowa w ust.1 obejmuje w szczegolnosci:

1) Odlawianie bezdomnych zwierzqt;
2) Calodobowq gotowosc do wykonywania czynnoscl zwiqzanych ze
swiadczeniem uslug weterynaryjnych, w tym niezwloczne podjE)cie dzialail
nieprzekraczajqce 1 godziny od chwili zgloszenia przez przedstawiciela
Zamawiajqcego/Policji w przypadku zdarzeil drogowych z udzialem zwierzqt
lub w przypadku znalezionych zwierzqt rannych; w przypadku zwierzqt
groi nych dla otoczenia podj E)cie dzialail do 2 godzin od chwili zgloszenia
przez przedstawiciela Zamawiajqcego/Policji;
3) Chwytanie i dostarczanie zwierzqt do schroniska;
4) Transport - dojazd do miejsc wypadku/ bytowania zwierzE)cia oraz transport
zwierzE)cia do miejsca swiadczenia uslug weterynaryjnych;

5) Obezwladnienie zwierzElcia groinego dla otoczenia przy pomocy strzelby do
usypiania zwierzqt;
6) Czynnosci podejmowane w celu schwytania zwierzElcia;
7) OpiekEllekarsko - weterynaryjnq, w tym dokarmianie;
8) Podawanie lekarstwa;
9) Wykonanie zastrzyku;
10)Podanie kroplowki;
11 )Znieczulenie;
12)Przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu;
13)Chirurgiczne leczenie zlaman;
14)Zalozenie opatrunku/gipsu;
15)Szycie ran;
16)Eutanazje i utylizacje zwlok zwierzElcia;
17)Usypianie slepych miotow (koty/psy) wraz z utylizacjq zwlok;
18)Przestrzeganie
przeplsow
w
zakresie
nadzoru
sanitarnego
i weterynaryjnego.

§2
Obowiazki Wykonawcy
1. Warunki realizacji przedmiotu zamowienia:
1) Wykonywanie czynnosci zgodnie z obowiqzujqcymi w tej materii przepisami,
a w szczegolnosci:
a) Ustawq z dnia 21 sierpnia 1997 r.
z poin. zm.);

0

ochronie zwierzqt (Dz.U. z 2017 r., pOZ. 1840

b) Ustawq z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwaJczaniu
chorob zakainych zwierzqt (Dz.U. z 2018 r., poz. 1967 t. j.) z uwzglEldnieniem
przepisow wykonawczych do wyzej wymienionych ustaw;
2) W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiqzany jest w szczegolnosci do:
a) zapewnienia miejsca czasowego przetrzymania zwierzElcia;
b) prowadzenia na biezqco ewidencji zwierzqt, ktorym udzielil pomocy lekarsko weterynaryjnej;
c) stalego wspoldzialania z przedstawicielem Zamawiajqcego i Policjq.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbEldne kwalifikacje i uprawnienia
niezbEldne do prawidlowej realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiqzuje siEl realizowac przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci.

§3
Sposob realizacji umowy
1. Nadzor nad realizacjq zadan okreslonych w §1 sprawowac bEldq z ramienia
Zamawiajqcego osoby upowazmone: .................... .. ............... po stronie
Wykonawcy ........... ...... .... .... ................ .... .... ... .. .. ........ ... ..... .. .... .. ...... .

2. Odlowienie bezdomnego zwierz~cia zglasza pracownik referatu PPGNiOS na
adres e-mailowy Wykonawcy- .... .... .... ............................ ..
3. Wykonawca powinien odlowic bezdomne zwierz~ do 24 godzin po otrzymaniu
zgloszenia.

§4
Tennin realizacji umowy
Termin reaJizacji umowy w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
§5

Wynagrodzenie
1. Lqczna wartosc przedmiotu umowy zgodnie z ofertq Wykonawcy jest okreslona
do kwoty:
brutto: .... ............ .. .... .... .............. .. ......... .. ...... .. ........ ...
slownie:
................... ... ..... ........... ......... , ......... .... , .... , ........... ...... .. ...... .. ... ... .. .... ...................... ...

w tym podatek VAT (8 %): ...... .. .... ............ .. ............ .. ........ .. ............. .. .......... .... ...... .... .
netto:

Lp.
1

Rodzaj uslugi

2
Odlowienie
1) bezdomnych
zwierzqt

Cena
Jednostka jednostkowa
miary
za uslugll
(netto)
3

4

Podatek
VAT
5

Szacunkowa Wartosc w zl
liczba
(brutto)
6

sztuka

30 sztuk

1 dojazd

20 razy

Transport - dojazd
do miejsc
wypadku/bytowani
a zwierzllcia oraz
2) transport
zwierzllcia do
miejsca
swiadczenia uslug
weterynaryjnych
Obezwladnienie
3) zwierzllcia
groin ego dla

sztuka

15 sztuk

7=(4+5)x6

otoezenia przy
pomoey strzelby
do usypiania
zwierzqt
Czynnosci
podejmowane w
4)

eelu schwytania

sztuka

15 sztuk

zwierzE)cia
5)

Opieka lekarsko -

sztuka,

weterynaryjna

doba

Podawanie
6)

lekarstwa
Wykonanie

7) zastrzyku

5 sztuk

sztuka

15 sztuk

sztuka

10 sztuk

8) Podanie kroplowki sztuka

5 sztuk

9) Znieczulenie

sztuka

5 sztuk

sztuka

5 sztuk

sztuka

2 sztuki

sztuka

5 sztuk

sztuka

3 sztuki

sztuka

5 sztuk

miot

5 miotow

1 dojazd

30 razy

Przeprowadzenie
10 zabiegu na
znieczuleniu
Chirurgiczne

11

leczenie zlaman
Zalozenie

12

opatrunkulgipsu

13 Szycie ran
Eutanazja oraz
14 utylizaeja zwlok
zwierzE)cia
Uspienie slepego
miotu (koty/psy)
15

wraz z utylizaejq
zwlok
Transport
odlowionych

16

zwierzqt do
sehroniska

Calodobowa
gotowosc do
wykonywania
czynnosci
17

zwiqzanych ze

miesiqc

12 m-cy

swiadczeniem
uslug
weterynaryjnych

2_ Ceny jednostkowe okreslone w ust. 1 uwzgl~dniajq wartosc uzytych materialow
oraz wszelkie inne koszty poniesione z tytulu nalezytej realizacji przedmiotu
zamowienia_
3. W razie zmiany wysokosci obowiqzujqcych stawek VAT dotyczqcych przedmiotu
umowy w okresie obowiqzywania umowy Zamawiajqcy b~dzie zobowiqzany do
zaplaty wynagrodzenia uwzgl~dniajqcego nowq, aktualnq wysokosc stawek
podatku VAT.
4. Podane w ofercie ceny jednostkowe netto nie ulegajq zmianie w okresie realizacji
zamowienia.
5. Wskazana w ust. 1 w poz. 6 tabeli liczba rna charakter szacunkowy i moze ulec
zmianie a Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie, jak i zadne roszczenie z tego
tytulu.
§6

Warunki platnosci
1. Wynagrodzenie za realizacj~ umowy b~dzie platne w okresach miesi~cznych na

podstawie wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi faktur~ w terminie 14 dni
po zakoilczeniu okresu rozliczeniowego, tj . do 14 dnia miesiqca nast~pujqcego po
miesiqcu, w ktorym Wykonawca swiadczyl uslugi.
2. Wynagrodzenie za dany miesiqc stanowi sum a iloczynow ilosci faktyc znie
realizowanych uslug w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za
uslug~ okreslonych w par. 5 ust. 1.
3. Zamawiajqcy zrealizuje platnosc w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
wraz z miesi~c znym zestawieniem swiadczonych uslug weterynaryjnych .
4.

Faktur~

nalezy wystawiC dla:

Nabywca:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9 A,
09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40

Odbiorca:
Urzqd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
09-130 Baboszewo
5. Za

dat~

zaplaty uznaje

si~ dat~

obciqzenia rachunku Zamawiajqcego.

6. Wykonawca nie rna prawa dokonania cesji wierzyteinosci z tytulu naieznego
wynagrodzenia na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajqcego.

§7
Karyumowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq za odstqpienie od umowy
z przyczyn zaieznych od Wykonawcy w wysokosci 1000 zl.
2. Wykonawca zaplaci kar~ umownq za nienaiezyte wykonywanie przedmiotu
umowy w wysokosci 20% wartosci faktury za okres, w ktorym Wykonawca
nienaiezycie wykonal umow~, z zastrzezeniem pkt. 3 i 4.
3. W przypadku opoinienia w odlowieniu bezdomnego zwierz~cia Wykonawca
zaplaci kar~ umownq w wysokosci 50 zl za kazdy dzien opOinienia, liczony od
uplywu terminu okresionego w umowie.
4. W przypadku opoinienia w dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiajqcego,
Wykonawca zaplaci kar~ umownq w wysokosci 50 zl za kazdy dzien opOinienia,
liczony od uplywu terminu okresionego w § 6 ust. 1.
4. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraza zgod~ na potrqcenie naliczonej kary
z wynagrodzenia naieznego Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy.

umownej

§8
Odst!!pienie od umowy
1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy w

nast~pujqcych

sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze
wykonanie umowy nie iezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidziec w chwili zawarcia umowy; odstqpienie od umowy w tym
wypadku moze nastqpic w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,
2) Wykonawca nie rozpoczql realizacji zamowienia bez uzasadnionych
przyezyn oraz nie kontynuuje ieh pomimo wezwania Zamawiajqeego na
pismie,
3) Wykonawea nie realizuje umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,

4) w razie utraty przez Wykonawct; uprawnien do prowadzenia dzialalnosci
weterynaryjnej,
5) w przypadku likwidacji dzialalnosci, ogloszenia upadlosci b,!di zajt;cia
maj'!tku Wykonawcy.
2. Odst,!pienie od umowy powinno nast,!pie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie.
§9

Zmiana postanowieil umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze bye dokonana przez obie strony
w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
2. Zmiana postanowien nie moze dotyczye cenjednostkowych okreslonych w ofercie
Wykonawcy.
3. Zamawiaj,!cy przewiduje mozliwose dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku gdy I'!czna wartose zmian jest
mniejsza od 10% wartosci zam6wienia okreslonej w § 5 ust.l.
§10

Postanowienia koilcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz,! Umow'! stosuje sit; przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy prawa niezbt;dne do realizacji przedmiotu umowy, w tym
w szczeg6lnosci przepisy okreslone w par. 2 ust. 1 umowy.
2. Wlasciwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tIe realizacji niniejszej Umowy
jest S,!d wlasciwy dla Zamawiaj,!cego.
3. Umowt; niniejsz'! sporz'!dza sit; w trzechjednobrzmi,!cych egzemplarzach, w tym:
dwa egzemplarze dla Zamawiaj,!cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Integraln,! czt;se umowy stanowi,! zal,!czniki:
1) Zaproszenie do skladania ofert
2) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWlAJ~CY:

