Zalqcznik nr 3 - wzor Umowy - cz~sc II
"Opieka nad bezdomnymi zwierz~tami
z terenu Gminy Baboszewo w 2019 r."

UMOWA

NR ............ .

Zawarta w dniu .. ............... 2018 roku w Baboszewie pomiEldzy

Gminij. Baboszewo
ul. Warszawska 9A 09·130 Baboszewo, NIP 567·179·04·40, REGON 13037854
reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Baboszewo Pana Bogdana Janusza Pietruszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Renaty Jankowskiej,
zwanC! dalej Zamawiajqcym,
a

..... ......... .......... ............................................ ............................................ ... ..... ... .........

...... .................. .... ............... NIP ............................. REGON ....................... .. ........ .
reprezentowanC! przez:
Pana/iC! .... ... .................................. ................ .......................... ... ................. .. ... .. ........ .
zwanC! dalej Wykonawcq.

§1
przedmiot zamowienia
1. ZamawiajC!cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji nizej wymienione
zadania w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierzC!t z terenu
Gminy Baboszewo:

1) Przyjmowanie zagubionych, zablC!kanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwierzC!t (psow i kotow), ktore w wyniku zdarzen
losowych nie sC! zdolne samodzielnie egzystowac;
2) ObjElcie bezdomnych zwierzC!t opiekC! polegajC!cC! na zapewnieniu
zwierzEitom:
a) pomieszczen lub boksow chroniC!cych je przed zimnem, upalami
i opadami atmosferycznymi z dostEipem do swiatla dziennego,
umozliwiajC!cym zwierzEitom swobodne poruszanie siEi
b) zapewnienie pozywienia, artykulow sanitarnych oraz opieki nad
zwierzEitami przebywajC!cymi w schronisku;

c) stalego

dost~pu

do wody zdatnej do picia;

d) zapewnienie dozoru weterynaryjnego;
e) utrzymanie czystosci i porzqdku w boksach, wybiegach oraz
otoczeniu schroniska w tym prowadzenie zabiegow sanitarnych
i dezynfekujqcych;
3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym
kwarantanny i dalszego ich pobytu w schronisku;
4) Kompleksowa opieka nad

zwierz~tami

zwierz~tom

w okresie

przebywajqcymi w schronisku;

5) Szczepienie przeciwko wsciekliinie psow przebywajqcych w schronisku;
6) Leczenie

przyj~tych

chorych zwierzqt, rokujqcych wyzdrowienie;

7) Poszukiwanie nowych do mow dla

przyj~tych

zwierzqt;

8) Przekazywanie zwierzqt do adopcji (po przebytej kwarantannie
w schronisku) osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic
im nalezyte warunki bytowe;
9) Kastracja i sterylizacja zwierzqt w celu zmniejszenia ich populacji;
10) Prowadzenie ewidencji zwierzqt, ksiqzki kontroli weterynaryjnej;
11) Usuwanie odpadow stalych i plynnych oraz zwlok zwierzqt padlych lub
poddanych eutanazji;
12) Przestrzeganie
i weterynaryjnego.

przepis6w

w

zakresie

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia
realizacji niniejszej umowy.

nadzoru

niezb~dne

sanitarnego

do prawidlowej

§2

Obowiigki wykonawcy
l. Zadania okreslone w §1 Wykonawca b~dzie realizowal w oparciu
w tej materii przepisy prawa, w tym w szczegolnosci:

1) Ustaw~ z dnia 21 sierpnia 1997 r.
poz. 1840 ze zm.);

0

0

obowiqzujqce

ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2017 r.

2) Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004
r. w sprawie szczegolowych wymagaiJ. weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierzqt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);
3) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia 26
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych
zwierzqt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753);

4) UstawEl z dnia 8 marca 1990 r.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.);

0

samorzqdzie gminnym (Oz. U.

5) UstawEl z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);
6) UstawEl z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz
zwalczaniu chorob zakainych zwierzqt (Oz. U. z 2018 r. poz. 1967
t. j .);
7) Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16
paidziemika 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1193 ze zm.);
8) Posiadany przez WykonawcEl
funkcjonowania schroniska;

uslugi

statut

i

regulamin

siEl
do
prowadzenia
dokumentacji
2. Wykonawca
zobowiqzuje
ksiElgowo - finansowej z dzialalnosci okreslonej w §1 niniejszej umowy oraz
ewidencji zwierzqt przyjmowanych;
3. Wykonawca prowadzi ewidencjEl zwierzqt w postaci wykazu
zawierajqcego: opis zwierzElcia ( gatunek, wiek, plec, masc,
fotografiEl), datEl przyjElcia do schroniska oraz imiEl, nazwisko i adres osoby
zwierzEl
do
schroniska,
dane
dotyczqce
przekazujqcej
kwarantanny, dane dotyczqce przeprowadzonych szczepien i zabiegow
weterynaryjnych, datEl opuszczenia schroniska (adopcji) oraz imiEl, nazwisko
i adres osoby, ktorej przekazano zwierzEl.

§3
Tennin realizacji umowy
Termin realizacji umowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
§4

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

w tym podatek VAT (23 %): .... .. .... , .. , .. .. , .. .. , .. .. , .. , .. .. .. .. .. .. , .. , .. , .. " .. .... ...... .......... , .. , .... , ..
netto:

2. Za zwierz!;l dostarczone do Wykonawcy przez jego wlasciciela, bez zgody
Zamawiajqcego, Zamawiajqcy nie ponosi kosztow utrzymania.

Lp .

Rodzaj uslugi

1

2

Cena
jednostkow
Jednostka
a za
miary
uslug!;l
(netto)
3

4

Podatek
VAT

Szacunkow
Wartosc w
a liczba
zl (brutto)
zwierzqt

5

6

7=(4+5)x6

Jednorazowe
przyj!;lcie
zwierz!;lcia do
schroniska

1

i utrzymanie go,

sztuka

30

sztuka

5

sztuka

5

niezaleznie od
okresu pobytu
w schronisku
Sterylizacja

2

zwierz!;lcia
Kastracja

3

zwierz!;lcia

3. W razie zmiany wysokosci obowiqzujqcych stawek VAT dotyczqcych przedmiotu
umowy w okresie obowiqzywania umowy Zamawiajqcy b!;ldzie zobowiqzany do
zaplaty wynagrodzenia uwzgl!;ldniajqcego nOWq, aktualnq wysokosc stawek
podatku VAT.
5. Podane w ofercie ceny jednostkowe netto nie ulegajq zmianie w okresie realizacji
zamowienia.

§5
Warunki platnosci
1. Strony ustalajq miesi!;lczny okres rozliczeniowy.
2. Podstaw!;l zaplaty stanowi faktura wystawiona przez Wykonawc!;l w ciqgu 14 dni
po zakonczeniu danego miesiqca.
3. Wynagrodzenie za wykonane uslugi w danym miesiqcu ustalane b!;ldziejako suma
iloczyn6w wykonanych w danym okresie rozliczeniowym uslug i ceny jednostkowej
za danq uslug!;l, okreslonych w tabeli w §4.

4. Do faktury Wykonawca zobowiqzany jest dolqczyc zestawienie ilosci zwierzqt
przyj~tych w danym okresie rozliczeniowym (ze wskazaniem osoby oraz miejsca
wylapania zwierz~cia).
5. Termin platnosci faktury do 30 dni od daty jej doniczenia Zamawiajqcemu.
6. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzyteinosci z tytulu naieznego
wynagrodzenia na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajqcego.

§6

Sposob realizacji umowy
1. Nadzor nad realizacjq zadan okresionych w §1 sprawowac b~dq z ramienia

Zamawiajqcego osoby upowaznione: ....................................................................... ..
...................... ............. , po stronie Wykonawcy ............................................ .. ...... .. .. ..
.......................... ...................... ,
2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zqdania wszeikich informacji na temat
realizacji zadan obj~tych niniejszq umowq i mozliwosci wgiqdu w prowadzonq
odr~bnie ewidencj~ zwierzqt;
3. Wykonawca przedlozy Zamawiajqcemu po zakonczeniu kazdego miesiqca
potwierdzenie zgloszenia 0 przyj~ciu bezdomnego zwierz~cia do schroniska oraz
informacj~ 0 ilosci bezdomnych zwierzqt przyj~tych do schroniska, przekazanych
do adopcji, poddanych eutanazji, padni~tych, zbieglych wraz z dokumentacjq
okresionq w §2 pkt 2 i 3.
§7

Karyumowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq za odstqpienie od umowy
z przyczyn zaieznych od Wykonawcy w wysokosci 1000 zl.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq za nienaieiyte wykonanie
umowy w wysokosci 20% wartosci faktury za okres, w ktorym Wykonawca
nienaieiycie wykonal umow~.
3. W przypadku opoinienia w dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiajqcego,
Wykonawca zaplaci kar~ umownq w wysokosci 50 zl za kaidy dzien opoznienia,
liczony od uplywu terminu okresionego w §5 pkt 2.
4. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy z tytulu
realizacji umowy.
5. Wykonawca wyraia zgod~ na potrqcenia naliczonej
z wynagrodzenia naieiytego z tytulu niniejszej umowy.

kary

umownej

§8

Odst1!pienie od umowy
1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastElPujqcych
sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidziee w chwili zawarcia umowy; odstqpienie od umowy w tym
wypadku moze nastqpie w terminie 30 dni od powziElcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;
2) Wykonawca nie rozpoczql realizacji zamowienia bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego na
pismie;
3)
Wykonawca
nie
realizuje
us lug
z postanowieniami niniejszej umowy;

weterynaryjnych

zgodnie

4) w przypadku likwidacji, ogloszenia upadlosci bqdz zajElcia majqtku
Wykonawcy;
5) w razie utraty uprawnieil do prowadzenia dzialalnosci w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzEltami.
2. Odstqpienie od umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie.
3. Wykonawca nie rna prawa dokonania cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego
wynagrodzenia na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajqcego.

§9

Rozwi1!zanie lub wygasniecie umowy
1. W przypadku rozwiqzania lub wygasniElcia umowy Wykonawca zobowiqzuje siEl
utrzymywae zwierzElta w schronisku na warunkach okreslonych niniejszq umowq.
2. W przypadku rozwiqzania umowy przed uplywem terminu, 0 ktorym mowa w §3
z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzuje siEl na swoj
koszt przetransportowae utrzymywane zwierzElta do schroniska, ktore wskaze
Zamawiajqcy w odleglosci nie wiElkszej niz 100 km od granic gminy oraz pokrye
wszelkie koszty zwiqzane z przyjElciem i utrzymaniem zwierzqt w innym schronisku.
§10

Zmiana postanowien umowy
1. Zmiana postanowieil 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 dotyczyc cen jednostkowych okreslonych
w ofercie.
3. Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku gdy Iqczna wartosc zmian jest
mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslonej w §4 ust.I.

§11
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq stosuje siEl przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy prawa niezbEldne do realizacji przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci przepisy okreslone w § 2 ust. 1 umowy.
2. Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy
jest Sqd wlasciwy dla Zamawiajqcego.
3. UmowEl niniejszq sporzqdza siEl w trzechjednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym
dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Integralnq CZElSC umowy stanowi q zalqczniki:
1) zaproszenie do skladania ofert;
2) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIA]4CY

WYKONAWCA

