Załącznik nr 5
do SIWZ

Znak: SO.341-36(ZK)/09

UMOWA Nr SO.342/../09 – WZÓR
zawarta w dniu ..…2009r. w Kętrzynie po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr SO.341-20(ZK)/09 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171, poz. 1058, zm. Dz.
U. z 2008, Nr 220, poz. 1420, Dz. U. z 2009, Nr 19, poz. 101, Dz. U. z 2008, Nr 227, poz. 1505, Dz. U.
z 2009, Nr 65, poz. 545, Dz. U. z 2009 r., Nr 91, poz. 742)
pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Krzysztofa Hećmana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – Władysława Litwinowicza
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………….. z siedzibą………………………………………………………
zwanym w dalszej części Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1.
………………………………………………………………………………………
2.
………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§ 1.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.341-20(ZK)/09
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr
171, poz. 1058, zm. Dz. U. z 2008, Nr 220, poz. 1420, Dz. U. z 2009, Nr 19, poz. 101, Dz. U. z 2008,
Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009, Nr 65, poz. 545, Dz. U. z 2009 r., Nr 91, poz. 742), Zamawiający
zleca, a Wykonawca przyjmuje realizację usługi polegającej na zapewnieniu profesjonalnej opieki nad
zwierzętami bezpańskimi z terenu Miasta Kętrzyn, pt. „Profesjonalne odławianie i transport
zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja
zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące”.
§ 2.
Zakres zamawianej usługi obejmuje:
1) odbiór zwierząt z dotychczasowego schroniska, transport do schroniska docelowego wykonawcy
wraz z opieką weterynaryjną (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów),
2) zapewnienie zwierzętom bieŜącego utrzymania i opieki (wyposaŜenie: boksy z budami wielkością dostosowane do zwierzęcia, wybiegi ogrodzone, wyodrębnione pomieszczenia dla suk
szczennych i ze szczeniętami, pomieszczenia dla psów agresywnych; utrzymanie: poŜywienie i
pojenie dostosowane do wieku, stanu i potrzeb zwierzęcia, artykuły sanitarne do utrzymania higieny zwierząt i pomieszczeń, obsługa przeszkolona i przygotowana do opieki oraz odławiania
zwierząt i in. wynikające z przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnie przyjętymi
zasadami,
3) zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej (bieŜąca kontrola stanu zdrowia, działania
profilaktyczne, leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, usypianie ślepych miotów i in.),) a
w szczególności opieki weterynaryjnej nad zwierzętami nowo przyjętymi do schroniska (szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie i in., odrobaczanie),
4) profesjonalne odławianie z terenu miasta i transport do schroniska zwierząt bezpańskich – na
wezwanie Zamawiającego i pod dozorem StraŜy Miejskiej wykonywane nie później niŜ w 12
godzin od powiadomienia (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania
zwierząt, klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów),
5) prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny,
6) trwałe znakowanie zwierząt przyjętych do punktu – czip wraz z włączeniem do krajowego lub
lokalnego rejestru zwierząt oznakowanych
7) prowadzenie bieŜącej ewidencji zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w tym dokumentacji zdjęciowej przyjmowanych zwierząt, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, umów adopcyjnych a
takŜe innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów,
8) utylizacja zwłok zwierzęcych (padłych lub uśpionych w związku z chorobą) z zastrzeŜeniem, Ŝe

transport nie będzie częstszy niŜ raz na sześć miesięcy,
9) skuteczne zapewnienie nowych opiekunów (adopcja) dla minimum 1 psa w skali miesiąca kalendarzowego – z zastrzeŜeniem, Ŝe pod opieką w danym miesiącu znajdować się będzie nie
mniej niŜ 10 psów przekazanych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
§ 3.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.
§ 4.
1. Strony ustalają wartość szacunkową wynagrodzenia za wykonanie zadania na kwotę
........................ zł brutto, przy czym wartość zrealizowanych w danym roku kalendarzowym działań nie moŜe być wyŜsza niŜ kwota zabezpieczona w budŜecie miasta.
2. Szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy za realizację usługi opisanej w § 2
niniejszej umowy ustalane będzie na podstawie faktycznie zleconych i zrealizowanych działań oraz
zatwierdzonych kalkulacji sporządzanych w oparciu o poniŜsze stawki:

L.p

1)

2)

1. Przejęcie zwierząt ze schroniska:
Opis zadania

odbiór zwierząt z dotychczasowego schroniska, transport do schroniska docelowego schroniska wraz z opieką (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów),
opieka weterynaryjna dla zwierząt przyjętych do schroniska (dojazd, usługa,
szczepienia przeciwko wściekliźnie i in.),
2. Odławianie na zlecenie Zamawiającego, utylizacja:

L.p

Opis zadania

1)

Profesjonalne odławianie z terenu miasta i transport do schroniska zwierząt
bezpańskich (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów) – na
wezwanie jednostkowe Zamawiającego celem eliminacji zagroŜenia sanitarnoepizootycznego w wykonane w 12 godzin od powiadomienia
zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami nowo
przyjętymi do schroniska (szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie i in.,
odrobaczanie),
prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny,
trwałe znakowanie zwierząt przyjętych do punktu – czip wraz z włączeniem do
krajowego lub lokalnego rejestru zwierząt oznakowanych
utylizacja zwłok zwierzęcych (padłych lub uśpionych w związku z chorobą)

2)

3)
4)
5)

Cena brutto
– opłata jednorazowa za 1
psa

Cena brutto za jedno
zwierzę
– opłata jednorazowa
.......

......

......
.... zł/kg (utylizacja)
+ .... zł/km (transport)

3. Utrzymanie zwierząt przejętych przez schronisko z terenu miasta:
L.p

1)

2)

3)

Opis zadania

zapewnienie zwierzętom bieŜącego utrzymania i opieki (wyposaŜenie: boksy z
budami wielkością dostosowane do zwierzęcia, wybiegi ogrodzone, wyodrębnione pomieszczenia dla suk szczennych i ze szczeniętami, pomieszczenia dla
psów agresywnych; utrzymanie: poŜywienie i pojenie dostosowane do wieku,
stanu i potrzeb zwierzęcia, artykuły sanitarne do utrzymania higieny zwierząt i
pomieszczeń, obsługa przeszkolona i przygotowana do opieki oraz odławiania
zwierząt i in. wynikające z przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami i
ogólnie przyjętymi zasadami,
zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej (bieŜąca kontrola stanu
zdrowia, działania profilaktyczne, leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie,
usypianie ślepych miotów i in.),
prowadzenie bieŜącej ewidencji zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w tym dokumentacji zdjęciowej przyjmowanych zwierząt, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, umów adopcyjnych a takŜe innej dokumentacji wynikającej z
obowiązujących przepisów

Cena brutto
– opłata dzienna za 1 psa
szczenię do
3 m-cy

pies dorosły

......

.......

4)

skuteczne poszukiwanie nowych właścicieli dla psów bezpańskich - 1 skuteczna
adopcja w miesiącu.
4. Inne:

L.p
1)

Zadanie

Cena brutto za 1 km

Zwrot koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i z powrotem do siedziby Wykonawcy w przypadku nie złapania psa z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy

......

3. Stawki określone w ust.2 uwzględniają podatek VAT w wysokości 22%.
4. Zamawiający przekazywać będzie wynagrodzenie na konto Wykonawcy znajdujące się w
................ ......................................................................................... w terminie 14 dni od daty przyjęcia i zatwierdzenia kalkulacji oraz wystawionej na jej podstawie faktury, przy czym za
dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złoŜenia przelewu w banku.
5. Kalkulacja zawierać powinna ilość zwierząt przyjętych do schroniska w miesiącu z podaniem dat i
sposobu przyjęcia w tym ilość zwierząt odłowionych w miesiącu z podaniem dat, ilość zwierząt
przebywających w schronisku na ostatni dzień miesiąca, ilość zwierząt zdjętych z ewidencji schroniska w miesiącu z podaniem dat i przyczyn zdjęcia z ewidencji, ilość zwierząt padłych lub uśpionych poddanych utylizacji z podaniem dat utylizacji, dat i przyczyn śmierci zwierząt, numery identyfikacyjne zwierząt oraz ilość kilometrów wykonanych w związku z nieskuteczną interwencją mającą na celu odłowienie psa.
§ 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody, których doznały
osoby trzecie, wynikłe wskutek wykonywania obowiązków przyjętych niniejszą umową.
§ 6.
1. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% naleŜnego miesięcznego
wynagrodzenia ryczałtowego.
2. W przypadku nie uzasadnionego odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie
umowy przysługuje kara umowna w wysokości 2.000 zł.
3. Podstawą do naliczenia kar będzie protokół spisany przy udziale przedstawicieli obu stron umowy.
4. Wykonawca wyraŜa zgodę na kompensatę kar umownych z wynagrodzenia naleŜnego za wykonanie przedmiotu umowy.
5. NiezaleŜnie od kar umownych Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu odszkodowania za szkodę przekraczającą wartość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania.
§ 7.
1. Strony uznają, Ŝe umowa moŜe być rozwiązana w terminie wcześniejszym w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1) W takim przypadku odszkodowanie dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy nie przysługuje.
2) Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów z tytułu wykonania części umowy do chwili odstąpienia
od niej.
2. Umowa moŜe zostać rozwiązana niezwłocznie przez kaŜdą ze stron w przypadku naruszenia jej
postanowień przez drugą stronę umowy.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu powinno zostać złoŜone na piśmie i staje się skuteczne z chwilą jego
doręczenia drugiej stronie.
§ 8.
1. Strony zakładają moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Rozliczenia związane z realizacją ust.1 będą następowały w oparciu o ceny ustalone i przyjęte w
ofercie.
§ 9.
1. Po rozwiązaniu niniejszej umowy przyjęte do schroniska na zlecenie Zamawiającego, zwierzęta
zostaną oddane pod opiekę innemu zleceniodawcy - wskazanemu przez Zamawiającego.
2. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego innego usługodawcy, z uwzględnieniem zapisu
§2 pkt 9, koszty utrzymania będzie pokrywał Zamawiający.

§ 10.
Wykonawca wydaje psa nowemu właścicielowi lub opiekunowi w oparciu o zawartą umowę adopcyjną
określającą prawa i obowiązki stron.
§ 11.
Wykonawca moŜe powierzyć realizowanie części zadań określonych w niniejszej umowie innemu podmiotowi jedynie za zgodą Zamawiającego.
§ 12.
1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy upowaŜniony jest ..........................................................................................................................,
tel. ……………………………….. ......................................................................................................
2. Ze strony Zamawiającego upowaŜniony do występowania w sprawach związanych z wykonaniem
umowy i kontroli jej realizacji jest p. Izabela Dadoś i StraŜ Miejska tel. 752-05-10 oraz 752-05-91.
§ 13.
1. Strony mogą w formie wzajemnych pisemnych uzgodnień dokonywać zmian niniejszej umowy w
zakresie nienaruszającym postanowień art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych.
2. JeŜeli w toku wykonywania usługi zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, spełniających warunki ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania
na dodatkowe zamówienie Zamawiającego - zakres rzeczowy i wynagrodzenie zostaną ustalone
we wzajemnych uzgodnieniach.
§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171, poz. 1058, zm. Dz. U. z 2008, Nr 220, poz. 1420, Dz. U. z
2009, Nr 19, poz. 101, Dz. U. z 2008, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009, Nr 65, poz. 545, Dz. U. z
2009 r., Nr 91, poz. 742), ustawy z dnia z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.
Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) i rozporządzeń do niej wykonawczych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo
właściwe sądy powszechne.
§ 15.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta:

