Załącznik nr 4
Umowa - wzór
zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy:
Gminą Wodzierady z siedzibą w Wodzieradach nr 24, 98-105 Wodzierady NIP 831-156-61-10,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Wodzierady Panią Renatę Szafrańską
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wodzierady Pana Mirosława Oberbek,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………REGON………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
Ze względu na to, iż wartość przedmiotu nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO, nie zastosowano trybu
przetargowego określonego w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).
§1
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienia im opieki w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w ..........................................................
2.Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i zezwolenia niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, a informacje w nim zawarte stanowią
integralną część umowy.
3.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
4. Przez użyte określenia „zwierzęta ” strony umowy rozumieją tylko i wyłącznie psy i koty.
§2
Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Wójta
Gminy oraz upoważnionego przez niego pracownika Urzędu Gminy Wodzierady w ciągu 12 godzin od przyjęcia
zgłoszenia a zwierząt agresywnych w ciągu 6 godzin jak również odbiór zwierząt po wypadkach.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) odbioru i transportu własnymi środkami na własny koszt bezdomnych psów odłapanych z terenu gminy
Wodzierady przebywających obecnie w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach 18 gmina Brąszewice,
powiat Sieradz,
2) opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu gminy Wodzierady w latach 2008-2017
przebywających obecnie w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach 18, gm. Brąszewice(pow. sieradzki);
3) zabezpieczenia miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt, oddzielenie zwierząt agresywnych od
zwierząt nie przejawiających takiej cechy;
4) zapewnienia pożywienia, artykułów sanitarnych i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu
gminy Wodzierady;
5) szukania chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji: minimum 5 sztuk rocznie, sprawdzania
wiarygodności osób adoptujących zwierzę, spisywania umów z osobami adoptującymi.
6) prowadzenia elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska(w formie czipowania i
dokonania dokumentacji zdjęciowej) i przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu;
7) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji oraz przekazania kopii
umowy adopcyjnej;
8) zapewnienia opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi:
a) 15 - dniowa kwarantanna,
b) odrobaczanie, szczepienie,
c) w razie potrzeby leczenie,
d) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych do schroniska po okresie
kwarantanny,,

e) w drastycznych, beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia po zasięgnięciu opinii lekarza
weterynarii i zgody Zamawiającego,
f) utylizacji zwłok.
9) prowadzenia książki kontroli weterynaryjnej;
10) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady wraz z ich transportem do miejsca
przetrzymywania;
11) utrzymania czystości i porządku w boksach i wybiegach schroniska;
12) posługiwania się przy odławianiu zwierząt urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla ich
życia i zdrowia oraz niezadającymi cierpień odławianym zwierzętom,
13) stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt,
14) współpracy z Zamawiającym w zakresie prowadzonych programów zwalczania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wodzierady.
15) przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą VAT informacji na temat stanu zwierząt w
schronisku tj. ilości zwierząt w schronisku, ilość zdjętych ze stanu, ilość oddanych do adopcji, kopi umów
adopcyjnych;
16) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego
zamówienia;
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przestrzegania przepisów prawa ujętych w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze. zm.),
b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze. zm.),
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250 z póź. zm. ),
d) właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie w/w ustaw;
2) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy;
§5
Zwierzęta umieszczone w hotelu lub schronisku dla zwierząt mogą być odbierane przez właścicieli w ciągu 14
dni na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu, po wcześniejszym poinformowaniu
Zamawiającego.
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli, w tym na terenie schroniska w zakresie jakości i
zgodności wykonywania usługi przez Wykonawcę z postanowieniami umowy.
§7
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia na terenie Gminy Wodzierady
objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu,
2. W razie potrzeby, zapewnienia nadzoru weterynaryjnego podczas odławiania zwierząt.
§8
1.Zamawiający ponosi koszty wynikające z § 1, które wynoszą:
1) Odłowienie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia oraz oznaczenie go chipem – cena
jednostkowa netto: …………. zł plus VAT 23 % .............. zł brutto.
2) Odłowienie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska wraz z oznaczeniem chipem
więcej niż jednego zwierzęcia:
- za pierwsze zwierzę – cena jednostkowa netto: …………. zł plus VAT 23 % ............ zł brutto,
- za każde następne zwierzę – cena jednostkowa netto: …………. zł plus VAT 23 % ............ zł brutto.
3) Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do schroniska i
oznaczenie chipem – cena jednostkowa netto: …………. zł plus VAT 23 % ....... zł brutto.

4) Interwencja w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez
Wykonawcę będzie niemożliwe – cena jednostkowa netto: …………. zł plus VAT 23 % ............ zł brutto.
5) Utrzymanie jednego psa odłapanego w latach 2007-2018 z wymaganą obsługą w tym weterynaryjną za 1
dobę – cena jednostkowa netto: …………. zł plus VAT 23 % ............ zł brutto.
6) Utrzymanie jednego kota z wymaganą obsługą w tym weterynaryjną za 1 dobę – cena jednostkowa netto:
…………. zł plus VAT 23 % ............ zł brutto.
§9
1. Szacunkowa wartość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wynosi netto …………… zł plus VAT
23% …………… zł – łącznie …………………. zł
2. Cena stawek jednostkowych określonych w § 8 nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania zamówienia, za
wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. do zwiększenia przewidywanego
zakresu zamówienia, określonego w formularzu ofertowym do 25%. W wyniku zastosowania prawa opcji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do wykonanej usługi przy zastosowaniu cen
jednostkowych wynikających z niniejszej umowy.
4. Rozliczenia wykonania umowy następować będą w okresach miesięcznych wg stanu na koniec miesiąca za
faktycznie wykonanie usługi po cenach określonych w § 8 ust. 1-6.
§ 10
1. Podstawą do rozliczenia za czynności określone w § 8 są prawidłowo wystawione i dostarczone do
zamawiającego faktury VAT lub rachunki wraz z wykazem ilościowym przetrzymywanych zwierząt oraz
wykonanych usług odławiania wystawiane w okresach miesięcznych.
2. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturami miesięcznymi wystawianymi ostatniego dnia każdego
miesiąca w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od przedłożenia faktury/rachunku
wymienionej w ust. 1, za wykonaną usługę.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
§ 11
1.

Strony przewidują możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach:
1) Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa
w § 9 ust. 1 umowy.
2) Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9
ust. 1 umowy.
3) Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie wykonania usługi odłapania zwierzęcia w wysokości
100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
4) Wykonawca zapłaci karę umowną za odmowę wykonania usługi odłapania zwierzęcia w wysokości
300 zł brutto za każde zgłoszone zwierzę.
5) Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej za nie przekazanie do adopcji
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. 5 ilości sztuk zwierząt, w wysokości - 500 zł za każdą sztukę.
2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
zgody obu Stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu:
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT;
3. Zmiany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagają w szczególności zmiana nazw/określeń stron,
siedziby stron, załączników do umowy.
4. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność
dokonania zmiany umowy.
§ 13
1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy
szczególne.
2. Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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