Projekt Umowy
zawarta w dniu ……… r. w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg z siedzibą
39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 (NIP 867-207-91-99, REGON 830409092 reprezentowaną
przez:
Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Dariusza Bożka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

Urszuli Rzeszut

zwaną w dalszej treści umowy „ Zamawiającym”
a …………………………………………………………..
w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Wyłapywanie
i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Tarnobrzega w 2019 r.”
zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Usługa dotyczy bezdomnych zwierząt wyłącznie z terenu miasta Tarnobrzega.
3. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta
Tarnobrzega,
b) Stałe, interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta Tarnobrzega i
ich bezpośredni trasport do schroniska.
4. Wykonawca w ramach prowadzonego przez siebie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
zobowiązuje się do całodobowej gotowości:
a) przyjmowania
bezdomnych
zwierząt
z
terenu
miasta
Tarnobrzega,
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1840),
b) opieki nad zwierzętami w schronisku w tym ich: sterylizacji/kastracji, odpchlenia,
odrobaczenia, szczepienia, oraz koniecznego leczenia,
c) podejmowania działań interwencyjnych w celu dostarczenia bezdomnych zwierząt do
schroniska,

d) doprowadzenie do wyznaczonego punktu obserwacji w kierunku wścieklizny, zwierząt
bezdomnych, które pokąsały człowieka a także przewóz do schroniska zwierzęcia po
obserwacji, u którego nie zostanie stwierdzona wścieklizna,
e) bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych takich jak: klęski
żywiołowe, zagrożenie sanitarno epidemiologiczne itp.
5. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do
schroniska.
6. Używane przy wyłapywaniu zwierząt urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagożenia dla
ich zdrowia i życia, ani zadawać im cierpienia. Dopuszcza się stosowanie broni
pneumatycznej po uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń. Środki używane do
zastrzyków obezwładniających przed ich stosowaniem winny uzyskać akceptację
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
7. Środki transportu używane przez Wykonawce do przewozu zwierząt muszą być
do tego celu przystosowane i spełniać warunki, o których mowa w Art. 24 Ustawy
o ochronie zwierząt.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej opieki lekarsko-weterynaryjnej
wszystkim przekazanym do schroniska zwierzątom z terenu miasta Tarnobrzega.
9. Psy przekazane pod opiekę schroniska poddawane będą szczepieniom przeciwko
wściekliźnie.
10. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
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§2

Wykonawca w momencie przyjęcia zwierząt do schroniska przejmuje od Gminy wszystkie
obowiązki związane z ich utrzymaniem i nie może dochodzić żadnych roszczeń od
Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

§3
Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru nad opieką zwierząt w schronisku,
realizacją usług wykonywanych przez schronisko oraz wnoszenia zastrzeżeń.

§4
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić codzienną całodobową gotowość do świadczenia
usług objętych umową, także w dni wolne od pracy i święta.
§5
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840)
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących
wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji związanej
z przyjęciem zwierzęcia do Schroniska, które nadzorowane jest przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w zakresie:
 opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,
 data przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do
schroniska,
 dane dotyczące kwarantanny,
 dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
 data czipowania zwierzęcia oraz numer czipa,
 data opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,
 data śmierci z podaniem przyczyny,

§7
Gmina zobowiązuje Wykonawcę, do co miesięcznego przekazywania sprawozdania
z przeprowadzonych czynności opiekuńczych i adopcyjnych zwierząt przyjętych z terenu
miasta Tarnobrzega.
Sprawozdanie winno zawierać:
Ilość zwierząt przekazanych do schroniska w danym miesiącu, ilość i rodzaj wykonanych
zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, dodatkowo kserokopię kart informacyjnych każdego
przyjętego zwierzęcia w tym jego fotografię, oraz kserokopie umów adopcyjnych,
w przpadku przekazania zwierząt do adopcji w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni.

1. Zamawiający zastrzega sobie raz w miesiącu prawo do kontroli realizacji przedmiotu
umowy w obecności Wykonawcy.
2. Na okoliczność stwierdzenia zastanego stanu faktycznego Zamawiający sporządzi protokół
kontroli w zakresie:
a) zabezpieczenia kojców i bud adekwatnie do ilości zwierząt przebywających
w schronisku,
b) utrzymania czystości kojców, w których przebywają zwierzęta w schronisku
c) zabezpieczenia ilości misek na pokarm i wodę odpowiednio do ilości zwierząt
przebywających w schronisku
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania bądź nienależytego wykonania
przedmiu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uchybień niezwłocznie
(nie dłużej niż 7 dni) od zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Protokół sporządzony będzie w jednobrzmiących egzemplarzach w ilości zależnej od
składu komisji.
§8
Wykonawca otrzyma kwartalne wynagrodzenie niezależne od ilości przyjętych zwierząt do
schroniska w okresie od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.
§9
Zapłata kwartalna wynagrodzenia następować będzie po upływie miesiąca od rozpoczęcia
kwartału, na podstawie faktury obciążeniowej przedłożonej przez Wykonawcę
na adres: Gmina Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg NIP: 867-207-91-99,
w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury obciążeniowej.
§ 10
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich
oraz ich mienia, powstałych w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i następstwa wynikłe z niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający poniesie
kary, zostanie nimi obciążony Wykonawca.

§ 11
Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci karę umowną:
a) za wykonywanie działań niezgodnych z umową w wysokości 1% wartości umowy
brutto,
b) za brak reakcji na zgłoszenie konieczności odłowienia zwierzęcia z terenu miasta,
w wysokości 1% wartości umowy brutto,
c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w kwocie: ………. zł tj. 10% wartości
zamówienia brutto,
d) za naruszenia stwierdzone w protokole, o którym mowa w §7 pkt 2 zostanie naliczona
kara w wysokości 2% wartości umowy brutto,
e) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w kwocie: ………… zł tj. 10% wartości
zamówienia brutto.
§ 12

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
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 przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku likwidacji Schroniska prowadzonego przez Wykonawce,
c) w przypadku nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
d) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadniającego powodu nie przystąpił do realizacji
umowy w ciagu 24 h,
e) jeżeli mimo uprzednich pisemnych dwóch ostrzeżeń ze strony Zamawiającego,
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub w inny sposób
zaniedbuje zobowiązania umowne,
f) gdy wartość kar umownych osiągnęła 10% wartości wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i musi zawierać uzasadnienie.

§ 13
1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy nie wcześniej niż
od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.
2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w wysokości: ……………
zł netto, słowienie (……..) …………………………………… podatek VAT, słownie(……….),
………….. zł brutto, słownie: (…………………..),
Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w czterech transzach zgodnie
z § 8 umowy
§ 14

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na zasadach określonych w Art. 144 Prawo
zamówień publicznych, na piśmie, w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności
takiej zmiany.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Prawa Zamówień Publicznych.

§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 3 egz.
dla Zamawiającego.

§ 17
Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1 do UMOWY - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

