Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
zawarta w dniu ……………………...2013 roku w Puszczy Mariańskiej pomiędzy:
Gminą Puszcza Mariańska z siedzibą w Puszczy Mariańskiej, ul. St. Papczyńskiego
1 w imieniu której działa Wójt Gminy Puszcza Mariańska p. Michał Staniak, zwaną
dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1.Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę obejmującą odławianie ,
transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Puszcza Mariańska.
2.Przedmiot umowy obejmuje:
1) odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu
gminy Puszcza Mariańska ;
2) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką,
polegającą na zapewnieniu:
a) pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego,
b) wyżywienia zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą,
c) stałego dostępu do wody,
d) opieki weterynaryjnej;
3) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt (psów) doprowadzonych do
schroniska;
4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw
wściekliźnie;
5) czas reakcji od chwili zgłoszenia, o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu
- do 12 godzin;
6) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie
mu odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu
przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania
zwierzęcia);
7) informowanie Zamawiającego o adopcjach zwierząt (psów) dostarczonych do
schroniska z terenu gminy Puszcza Mariańska w formie pisemnej wraz z
dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji.
3.Potrzebę odłowienia zwierzęcia zgłasza Wykonawcy upoważniony pracownik
Zamawiającego wymieniony w § 3 ust.2 umowy drogą mailową, telefonicznie lub
faxem ( adres e-mail: ….; tel. nr ….. fax nr: …..).
4. Psy odłowione i przyjęte do schroniska oraz psy przejęte przez Wykonawcę z
Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Kosodrzewiny 56/2, 92411 Łódź po wygaśnięciu umowy przechodzą na własność schroniska
.

5. Przewidywane ilości dostarczonych psów do schroniska – 58 sztuk, w tym
przewidywana liczba psów do odłowienia – 25szt. oraz 33szt. psów
podlegających przejęciu przez Wykonawcę z Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź.
.
§2
1. Wykonawca oświadcza , że posiada decyzję - zezwolenie z dnia ………...,
znak ……..na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Puszcza Mariańska, wydane przez Wójt Gminy Puszcza Mariańska
oraz zezwolenia z dnia ………………… roku, znak………………..
na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami t.j.: prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
położonego w………………………… wydane przez …………………………….
2. Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu do przewozu zwierząt
odpowiadający warunkom określonym w ustawie o ochronie zwierząt,
o numerach rejestracyjnych ……………………………………………
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz
Kodeks Cywilny.
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należą:
a) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska,
dostarczenie ich do hotelu/schroniska oraz oznaczanie chipem;
b) przejęcie z Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,
Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź ilości 33 sztuk psów i
przetransportowanie je własnym środkiem transportu Wykonawcy do
schroniska dla bezdomnych zwierząt o którym mowa w ust. 2 w terminie 2
tygodni od daty podpisania umowy,
c) przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowoprzybyłych
zwierząt oraz w przypadku pogryzienia człowieka przez psa
przeprowadzenie, w ramach kwarantanny, obserwacji w kierunku
wścieklizny,
d) prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt ,w tym informowanie
Zleceniodawcy co miesiąc o każdym przypadku zgonu, eutanazji i adopcji
zwierzęcia;
e) opieka nad zwierzętami przetrzymanymi w hotelu/schronisku, w tym
zapewnienie wyżywienia oraz w razie potrzeby pomocy lekarsko –
weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja).
2. Odłowione zwierzęta będą hotelowane w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w miejscowości ………………………………………...
3. Sprzęt służący do odławiania zwierząt stanowią:
a) aplikator pneumatyczny „Palmer”;
b) chwytaki;

c) sieci weterynaryjne;
d) klatki żywo łapki.
4. Sprzęt służący do odławiania zwierząt nie może zadawać zwierzętom bólu i
cierpienia ani też narażać je na zranienie.
§4
1. Wykonawca upoważniony jest do wykonywania wszelkich działań
zmierzających do adopcji zwierząt.
2. W razie potrzeby Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osób, które
dokonały adopcji zwierzęcia. Powyższe dane podlegają ochronie zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca upoważniony jest do wykonywania zabiegów lekarsko –
weterynaryjnych, a także kastracji i sterylizacji oraz w uzasadnionych
przypadkach eutanazji zwierząt, po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza
weterynarii co do konieczności przeprowadzenia eutanazji zwierzęcia .
§5
Zlecając odłowienie bezdomnego zwierzęcia Zamawiający wskaże miejsce gdzie
dane zwierze przebywa, opis zwierzęcia oraz inne informacje przydatne do
wykonania odłowienia.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr odłowionych zwierząt
z terenu Gminy Puszcza Mariańska zawierający: daty odłowienia bezdomnych
zwierząt, ilość odłowionych zwierząt z terenu Gminy, fotografie odłowionych
zwierząt oraz potwierdzenie przez schronisko , o którym mowa w § 3 ust. 2
przyjęcia wyłapanych zwierząt na druku zlecenia. Wzór druku zlecenia
wyłapywania zwierząt stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Zlecenie odłowu zwierząt wystawione będzie w dwóch egzemplarzach, z
czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca. Po odłowieniu i przekazaniu zwierzęcia
do schroniska Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu swój
egzemplarz zlecenia z potwierdzeniem przyjęcia zwierzęcia do schroniska pod
rygorem wstrzymania wypłacenia wynagrodzenia określonego w § 8 umowy.

§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w razie potrzeby pomocy
lekarsko – weterynaryjnej przy odławianiu zwierząt.
2. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania
Wykonawcy o wystąpieniu na swoim terenie objawów choroby zakaźnej
zwierząt.
§8
1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości brutto ................... zł (słownie: zł), w tym
podatek VAT w wysokości ......... % zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało obliczone według ceny jednostkowej tj.:

a) suma opłat za odławianie zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej i
transportem zwierząt do schroniska: za 1 psa w wysokości brutto ……………… zł x
25 psów = ……………………… zł;
b) suma opłat za przyjęcie do schroniska i utrzymanie w schronisku: za 1 psa
dziennie w wysokości brutto ……………… zł x 25 psów = ……………………… zł.
c) cena za przyjęcie i utrzymanie psów z Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź: opłata dzienna za 1 psa brutto …………… zł x
33 psów = …………. zł.

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej
liczby dostarczonych zwierząt potwierdzonej w zleceniu, o którym mowa w § 6 ust.2
i ceny jednostkowej określonej w ust.2 niniejszego paragrafu.
4. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 nie podlegają podwyższeniu z
jakiegokolwiek tytułu przez okres obowiązywania umowy.

§9
1. Kwoty o których mowa w §8 Zamawiający zobowiązany jest wypłacić na
konto:…………………………………………………………………
w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT za wykonaną usługę,
z zastrzeżeniem §6 ust. 2.
2. Wykonawca wystawiać będzie faktury po zakończeniu miesiąca, którego
dotyczy wynagrodzenia wynikające z faktury.
3. W przypadku korzystania z podwykonawcy do każdej faktury Wykonawca
przedłoży pisemne oświadczenie podwykonawcy , że na dzień wystawienia tej
faktury wszystkie należności przysługujące mu od Wykonawcy w związku z
realizacją umowy o podwykonawstwo zostały w całości uregulowane .
4. Prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz
osób trzecich.
§ 10
Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy także w przypadku:
1) przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni,
2) nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności
naruszenia któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej
umowy
3) cofnięcia , uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji
administracyjnych , zezwoleń wymienionych w §2 ust.1 umowy
4) nałożenia na Wykonawcę sądowego zakazu prowadzenia działalności
związanej z opieką nad zwierzętami
5) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej umowy
przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia od
umowy.
§11

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §10 umowy – 15%
wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy
2) z tytułu:
a) przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni,
b) nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności
naruszenia któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z
niniejszej umowy
c) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej
umowy przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy
- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy za
stwierdzony każdy przypadek stanowiący podstawę do żądania zapłaty kary
umownej.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem jej zapłaty.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający potrąci należną
karę z należności Wykonawcy.
5. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przewyższy wysokość
kar umownych, o których mowa w ust.1, będzie on uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 maja 2014 roku.
§14
Wykonawca zobowiązany jest wykonać podmiot umowy terminowo t. j. czas odłowu
zwierzęcia nie powinien przekroczyć 12 godzin od czasu zgłoszenia.
§ 15
Osobą właściwą do kontaktu ze strony Zamawiającego od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 jest p. Irmina Cuper, tel. (46) 831-81-51 wew. 34.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy od poniedziałku do niedzieli w ciągu doby
jest ……………………………… tel. ………………………..
§16
1.Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez korzystania z usług
podwyknawców.*
*przepis zostanie pominięty w przypadku korzystania z podwykonawcy
2.Wykonawca wykona przedmiot umowy przy pomocy następującego
podwykonawcy:………**
**przepis zastanie pominięty w przypadku braku podwykonawcy
3.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą/ami nie może
przewidywać terminów płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy
dłuższych niż termin płatności wynikający z §9 ust.1 niniejszej umowy

§ 17
Dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwe w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany podatku VAT, jeżeli
w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana wysokości podatku VAT–
cena zmieni się o stopień wzrostu lub obniżenia stawki podatku VAT
2) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasobach
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a nowy podwykonawca
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na
etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
5) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,
§18
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności tej zmiany.
2.Sprawy sporne wynikające między stronami niniejszej umowy, związane z jej
realizacją, których strony nie będą w stanie rozwiązać polubownie, strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 19
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i innych przepisów
właściwych dla przedmiotu zamówienia.
2.Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej
dla każdej ze stron

Załącznik:
- wzór druku zlecenia
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