UMOWA Nr ………………….…..
Zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy:
Gminą Rozprza, z siedzibą w Rozprzy przy Al. 900 – lecia 3, 97 -340 Rozprza
NIP 771 – 26 – 57 – 591, Regon 590648008
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Rozprza – Pana Janusza Jędrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Bogdana Góreckiego
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro przeprowadzonego bez stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
na podstawie art. 4 pkt. 8 cyt. ustawy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do odławiania bezpańskich psów z terenu Gminy Rozprza
i przetrzymywanie ich w schronisku dla zwierząt.
2. Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) przejęcie dotychczas przetrzymywanych psów w schronisku dla zwierząt w Łodzi przy
ul. Kosodrzewiny nr 56, w ilości 32 sztuk będących własnością Gminy Rozprza
i zapewnienie im opieki weterynaryjnej oraz właściwych warunków pobytu
w schronisku. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do przejęcia z hotelu dla
zwierząt z Łodzi może być mniejsza, a wynikać to będzie z ilości psów
przebywających w hotelu na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej
wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania. Za przejęcie psów Wykonawca
nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu,
b) przybycie Wykonawcy w ciągu 24 godzin we wskazane miejsce, gdzie znajduje się
bezpańskie lub podejrzanie zachowujące się zwierzę oraz odłowienie, przewiezienie
pod siedzibę Urzędu Gminy w Rozprzy Al. 900- lecia 3 celem sfotografowania
odłowionego
psa,
a następnie dostarczenie do schroniska. Ilości odławianych zwierząt w ciągu roku
szacuje się na około 10 sztuk,
c) zapewnienie opieki weterynaryjnej i właściwych warunków pobytu psów
w schronisku:
- przejętych ze schroniska dla zwierząt w Łodzi w ilości 32 sztuk,
- odłowionych od 01.01.2017 r., których ilość w ciągu obowiązywania umowy szacuje
się na około 10 sztuk.
d) w trakcie obowiązywania umowy mogą wystąpić rozbieżności w ilości odłowionych
psów i przebywających w schronisku wynikające z faktu, że niektóre psy zostaną np.
adoptowane, uśpione o czym Zamawiający musi być powiadomiony niezwłocznie
przez Wykonawcę
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach uśpienie zwierzęcia może być dokonane po
uprzednim uzyskaniu zgody lekarza weterynarii,
f) oznaczenie numerem identyfikacyjnym przebywających w schronisku psów.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość odławianych psów może ulec zmniejszeniu
i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb i zgłoszeń na odławianie bezpańskich psów.

4. Zamawiający będzie zlecał odławianie i przechowywanie bezpańskich psów do wysokości
posiadanych środków finansowych.
§ 3
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na
kwotę ………………… brutto (słownie: ……………………..), w tym podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zamawiający ponosi następujące koszty wynikające z § 2 niniejszej umowy:
a) za przyjazd, odłowienie i zabranie jednego psa do schroniska dla zwierząt - cena netto
………… zł/szt., cena brutto ……….. zł/szt. (słownie brutto: ),
b) za utrzymanie jednego psa w schronisku dla zwierząt, za każdą dobę pobytu - cena
netto ….zł/szt., cena brutto …. zł/szt. (słownie brutto: ).
3. Wykonawca może wystawić fakturę VAT po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego świadczonych usług. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury
następujące zestawienie:
a) ilość psów odłowionych na terenie Gminy Rozprza oraz przewiezionych do schroniska
dla zwierząt wraz podaniem dat i miejsc ich odłowienia,
b) ilość psów z terenu Gminy Rozprza oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,
c) rozliczenie miesięczne pobytu psów z terenu Gminy Rozprza w schronisku,
d) zestawienie numerów wszczepionych elektronicznych identyfikatorów „czipów”.
4. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznie wykonanych usług,
po cenach jednostkowych i warunkach zaoferowanych w ofercie przetargowej.
§ 4
1. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
wskazany na wystawionej fakturze VAT.
2. Płatność faktury nastąpi w ciągu 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
§5
Umowa będzie obowiązywała od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie, że interwencje powinny być podejmowane tylko po
zgłoszeniu przez:
a/ upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu Gminy w Rozprzy,
b/ funkcjonariuszy Komendy Policji w Woli Krzysztoporskiej.
2. Fakt odłowienia psa powinien być także każdorazowo potwierdzony przez
upoważnionego pracownika urzędu lub policjanta.
§7
1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1;
b) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do świadczenia usługi, o której mowa
w paragrafie 2 ust. 2 lit b) w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1;

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Kary umowne należne od Wykonawcy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§8
1. Oprócz sytuacji wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia istotnych warunków
realizacji umowy,
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W razie wystąpienia istotnych zmian w przepisach regulujących prowadzenie schroniska
dla zwierząt nie znanych w dniu zawarcia umowy, strony mogą rozwiązać umowę
z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się na koszt Zamawiającego
utrzymywać zwierzęta w schronisku do czasu ich odebrania na warunkach określonych
niniejszą umową.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że przechowywane psy odłowione z terenu Gminy Rozprza
mogą być bezpłatnie zabierane ze schroniska dla zwierząt:
- do adopcji przez osoby chętne,
- gdy Zamawiający nie będzie miał środków finansowych na dalszy pobyt psa
w schronisku dla zwierząt.
§9
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt do
wykonania przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt, tj.:
a) chwytaki, klatki samołapki, smycze służące do wyłapywania i prowadzenia zwierząt,
b) samochód i dokumenty lekarza weterynarii potwierdzające spełnianie wymagań
weterynaryjnych odnośnie transportu zwierząt,
c)zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt,
d) zezwolenie Wójta Gminy Rozprza na prowadzenie działalności w zakresie wyłapywania
i transportu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rozprza.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy
rzeczowo sąd w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze
dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

