Nr spraw : PiRG.271.1.18.2015 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi
Załącznik Nr 6a do SIWZ

- projekt - zad.1
UMOWA Nr .............
zawarta w dniu ..................................
w Krapkowicach pomiędzy:
Gminą Krapkowice reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w
Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, NIP : 199-00-12-987, przy kontrasygnacie Skarbnika – Ryszarda Pateja,
zwaną dalej Zamawiającym
a
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, w zakres których wchodzi :
Zadanie nr 1:
Wyłapywanie bądź odbiór, leczenie i opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice bądź odbiór bezdomnego zwierzęcia
ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Krapkowice,
elektroniczne znakowanie bezdomnych zwierząt wyłapanych bądź odebranych z terenu Gminy
Krapkowice przekazywanych do adopcji,
wykonanie zabiegu odrobaczania po przywiezieniu zwierzęcia do miejsca pobytu,
opieka nad bezdomnymi zwierzętami do 5 dób, w przypadku zwierząt chorych rokujących nadzieję na
wyzdrowienie zapewnienie im leczenia,
opieka nad bezdomnymi zwierzętami powyżej 5 dób do chwili przekazania ich do schroniska dla
bezdomnych zwierząt,
eutanazja bezdomnych zwierząt wyłapanych bądź odebranych z terenu Gminy Krapkowice, których
stan zdrowia nie rokuje poprawy,
usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych,
zapewnienie całodobowej (przez wszystkie dni w roku) opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Krapkowice w przypadku gdy:
a) zostały poszkodowane w wypadkach drogowych,
b) zostały w inny sposób okaleczone,
c) pogryzły ludzi i muszą być poddane obserwacji w kierunku wścieklizny,
przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji w przypadku gdy adoptujący zwierzę wyrazi zgodę.

Liczba usług została określona w kolumnie 4 Formularza cenowego ( załącznik nr 1 do umowy).
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszystkich usług stanowiących przedmiot zamówienia,
których ilość będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednakże zobowiązanie
Zamawiającego nie będzie przekraczało środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie
Zamawiającego.
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§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wyłapywanie bądź odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice ma charakter stały w okresie
obowiązywania umowy i odbywać się będzie niezwłocznie na telefoniczne zgłoszenie interwencyjne
Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Natomiast w
przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy Krapkowice Wykonawca jest zobowiązany do
natychmiastowej interwencji. Zgłoszenia będzie dokonywać osoba wskazana przez Zamawiającego,
Straż Miejska lub Policja. Natomiast w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy
Krapkowice każda inna osoba będąca świadkiem zdarzenia.
2. Wyłapywanie bądź odbiór bezdomnych zwierząt prowadzony będzie przez przeszkolone osoby i może
odbywać się pod nadzorem pracownika Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o dacie i godzinie przyjęcia
bezdomnego zwierzęcia do miejsca świadczenia usług. W przypadku przyjęcia zwierzęcia po godzinach pracy
Zamawiającego lub w dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta zgłoszenia należy dokonać następnego
dnia roboczego.
4. Wyłapane bądź odebrane bezdomne zwierzęta Wykonawca przewozi własnym środkiem transportu do
miejsca ich pobytu. Za szkody wyrządzone przez zwierzę będące przedmiotem interwencji, pełną
odpowiedzialność, w tym również wobec osób trzecich, ponosi Wykonawca, licząc od momentu wyłapania.
5. Transport zwierząt odbywać się będzie na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).
6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował……….. szt.(zgodnie z deklaracją
Wykonawcy ) kojców dla bezdomnych zwierząt wyłapanych bądź odebranych z terenu Gminy Krapkowice.
7. Kojce powinny zapewniać bezdomnym zwierzętom ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych w
tym: zapewniać ochronę przed deszczem, śniegiem itp., powinny także zapewniać oddzielenie zwierząt
agresywnych od zwierząt nie przejawiających tych cech.
8. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmować będzie w szczególności:
1) wykaz zwierząt wyłapanych bądź odebranych z terenu Gminy Krapkowice wraz
z datą, godziną i miejscem ich wyłapania bądź odebrania w danym miesiącu,
2) wykaz zwierząt z terenu Gminy Krapkowice będących w danym miesiącu w miejscu
świadczenia usług przez Wykonawcę wraz z liczbą dób ich pobytu,
3) wykaz zwierząt poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, liczbę zwierząt padłych,

leczonych, liczbę oznakowanych oraz przekazanych do adopcji w danym miesiącu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu ustalenia właściciela zwierzęcia,
2) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i przekazywania ich do adopcji,
3) przekazywania zwierząt właścicielowi niezwłocznie po zgłoszeniu się go po odbiór
zwierzęcia (ustalenie następuje w drodze pisemnego oświadczenia). Kosztami pobytu, opieki
weterynaryjnej oraz transportu i wyłapania bądź odebrania zwierzęcia, którego właściciel zgłosił się po
odbiór Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego,
4) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o przypadkach ustalenia właściciela zwierzęcia i
przekazania zwierzęcia do adopcji,
5) w przypadku niemożności przekazania psa do schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zapewnić
całkowitą rotację przyjętych zwierząt w okresie 9 miesięcy od daty wyłapania bądź odebrania. Po upływie
tego okresu utrzymanie zwierząt zapewnia Wykonawca.
6) w przypadku interwencji w dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta,
przygotowania oraz przesłania informacji do portalu społecznościowego facebook
profil – „Krapkowickie psiaki” zawierającej opis zwierzęcia wraz z jego zdjęciem.
7) Wykonawca samodzielnie jest uprawniony do wykonywania czynności polegających na przewożeniu
zwłok zwierząt, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk lub posiada umowę z podmiotem uprawnionym do
tych czynności,
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8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego w razie potrzeby przy
wyłapywaniu zwierząt,
9) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy o przypadkach
wystąpienia na terenie gminy Krapkowice objawów chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu.
10. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług będących przedmiotem umowy, zgodnie
z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa, a w przypadku świadczenia usług poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa kraju świadczenia usług.
Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili, prawo kontroli realizacji usług stanowiących
przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującym prawem.
§3
1.Wykonawca będzie zapewniał w czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystanie z atestowanych
urządzeń i środków służących do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla
ich zdrowia i życia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r.
Nr 116, poz. 753).
2. Wykonawca będzie dysponował sprawnymi technicznie środkami transportu przystosowanymi do
przewozu zwierząt, zgodnie z wymogami art. 24a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.), dopuszczone decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty w wysokości ……………. zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie jest wynagrodzeniem ostatecznym.
3. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy ustalane będzie na podstawie cen
jednostkowych, złożonych na Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich usług stanowiących przedmiot
zamówienia, których ilość będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego,
jednakże zobowiązanie Zamawiającego nie będzie przekraczało środków finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych co miesięcznie na koniec danego
miesiąca, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Do faktury załączony będzie wyciąg z rejestru
obejmujący co najmniej dane wskazane w § 2 ust. 8 oraz karty leczenia zwierząt.
W przypadku nie załączenia przedmiotowego wyciągu z rejestru lub karty leczenia zwierzęcia do
faktury, termin płatności, o którym mowa wyżej zaczyna biec dopiero od dnia następnego
po dniu, w którym wyciąg z rejestru został Zamawiającemu doręczony. W przypadku, gdy treść
wyciągu z rejestru budzi wątpliwości Zamawiającego wzywa on Wykonawcę do jego korekty i/lub
złożenia wyjaśnień. W tej sytuacji termin płatności faktury VAT rozpoczyna się po złożeniu przez
Wykonawcę korekty raportu i/lub wyjaśnień i ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Zamawiający zwróci Wykonawcy fakturę, w przypadku, gdy zwłoka w uzupełnieniu dokumentów
wymaganych do faktur, w tym korekty raportu i/lub wyjaśnień do treści raportu przekroczy 7 dni.
W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów wymaganych do faktury, Zamawiający odmówi
wypłaty wynagrodzenia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość zwierząt objętych przez niego opieką.
§5
Zamawiający ma prawo w każdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania umowy
tj. do kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia.
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§6
Umowę niniejszą zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
§7
1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania przez nich
wykonywane.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
3. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
Wykonawca zapłaci 0,2% kary umownej z wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust 1 za każdy
dzień opóźnienia w przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
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 przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach (art. 145 P.Z.P.). W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
b) gdy Wykonawca w sposób rażący naruszy postanowienia umowy. Rażące naruszenia postanowień
umowy obejmują, w szczególności przypadki, gdy Wykonawca świadczy usługi wadliwie i
niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące wykonania usługi
w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy.
c) gdy Wykonawca nie zabezpieczy zadeklarowanej w Formularzu ofertowym, liczby kojców do
przetrzymywania bezdomnych zwierząt.
d) gdy Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia Zamawiającemu rejestru, o którym mowa w
§ 2 ust. 8 umowy lub jeśli rejestr nie będzie zawierał wymaganych danych tam określonych,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni
roboczych liczonych od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności o których mowa w ust. 1 lit b) w wysokości 30 %
wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,
b) za zwłokę w wyłapaniu i/lub odebraniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 30 % ceny jednostkowej za wyłapanie
bezdomnego zwierzęcia, za każdą godzinę zwłoki.
c) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit c) w wysokości 30 %
wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§9
Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy
w przypadku :
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy:
a) podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto,
określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu z pracę
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b) i c),
Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian,
może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Propozycja zmiany wynagrodzenia winna być poparta stosownymi obliczeniami.
Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających
z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób
wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do
umowy.
2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod
rygorem nieważności.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego jeśli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik:
1) Formularz cenowy

WYKONAWCA

