Umowa nr OSR/35/2011
zawarta w dniu 09.12.2011 roku pomiędzy Gminą Łask z siedzibą w Łasku przy ulicy
Warszawskiej 14 reprezentowaną przez:
Gabriela Szkudlarka - Burmistrza Łasku,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łask - Anny Głowińskiej,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56
lok. 2. reprezentowanym przez:
Pana Longina Siemińskiego - właściciela firmy
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzenia posterowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umową o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie wyłapywania oraz
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Łask w 2012 roku.
§2
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
a informacje w niej zawarte stanowią integralną część umowy.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt,
2. zapewnienia wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu Gminy
Łask,
3. szukania chętnych i oddawania zwierząt do adopcji,
4. sprawdzania wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
5. spisywania umów z osobami adoptującymi,
6. prowadzenia ewidencji zwierząt,
7. prowadzenia dokumentacji zwierząt (w formie czipowania) i przekazywania jej na bieżąco
Zamawiaj ącemu,
8. bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji,
9. opieki weterynaryjnej w zakres której wchodzi:
a. 14-dniowa kwarantanna,
b. odrobaczanie,
c. szczepienie,
ci. leczenie,
e. w drastycznych beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia,
10. odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łask wraz z ich transportem do miejsca
przetrzymywania,
11. posługiwania się przy odławianiu zwierząt urządzeniami i środkami niestwarzającymi
zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającymi cierpień odławianym zwierzętom.
12. stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie
o ochronie zwierząt,
13. odłowienia zwierzęcia niezwłocznie od momentu zgłoszenia,
14. współpracy z Zamawiającym w zakresie prowadzonych programów zwalczania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łask.
l

§4

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01,2012 roku do 31.12.2012 roku.
o

Termin obowiązywania umowy określony w ustępie l niniejszego paragrafu może ulec
skróceniu w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 9 niniejszej umowy.
Każdej ze stron przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim
dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§5
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia na terenie Gminy
Łask objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu,
2. zapewnienia nadzoru weterynaryjnego podczas odławiania zwierząt.
§6
Zwierzęta umieszczone w hotelu dla zwierząt mogą być odbierane przez właścicieli w ciągu 14 dni
na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu, po wcześniejszym poinformowaniu
Zamawiającego.
§7
Zamawiający ponosi koszty wynikające z § l, które wynoszą:
1. Wyłapanie i dostarczenie do schroniska l zwierzęcia oraz oznaczenie go chipem - cena
jednostkowa netto: 75,00 zł plus VAT 23 % 17,25 zł.
2. Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska wraz z oznaczeniem
chipem więcej niż l zwierzęcia za pierwsze zwierzę - cena jednostkowa netto: 75.00 zł plus
VAT 23% 17,25 zł.
3. Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska wraz z oznaczeniem
chipem więcej niż l zwierzęcia za każde kolejne zwierzę - cena jednostkowa netto: 25,00 zł
plus VAT 23 % 5,75 zł.
4. Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do
schroniska i oznaczenie chipem - cena jednostkowa netto: 50,00 zł plus VAT 23 % 11,50 zł,
5. interwencja w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie
przez Wykonawcę będzie niemożliwe - cena jednostkowa netto: 50,00 zł plus YAT 23 °/>
11,50 zł.
6. Utrzymanie jednego psa z wymaganą obsługą w tym weterynaryjną za l dobę - cena
jednostkowa netto: 5,00 zł plus Y AT 23 % 1,15 zł.
7. Utrzymanie jednego kota z wymaganą obsługą w tym weterynaryjną za l dobę - cena
jednostkowa netto: 5,00 zł plus YAT 23 % 1,15 zł
8. Cena stawek jednostkowych określonych w niniejszym paragrafie nie ulegnie zmianie przez
cały okres trwania zamówienia, za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku YAT.
9. Wartość usługi nie może przekroczyć kwoty 442.431,00 zł brutto za cały okres trwania umowy.
§8
1. Podstawą do rozliczenia są faktury YAT lub rachunki wraz z wykazem ilościowym
przetrzymywanych zwierząt oraz wykonanych usług odławiania wystawiane w okresach
miesięcznych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od przedłożenia
faktury wymienionej w ust. l, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. tj.
Bank PKO BP III O/Łódź: 33 1020 3378 0000 1302 0192 3861.

§9

Strony przewiduj ą możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach:
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez każdą ze stron z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
zawartego w § 7 ust. 4.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego zawartego w § 7
ust. 4.

§10

Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą formy pisemnej w postaci aneksu. Niedopuszczalne są zmiany
niniejszej umowy niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

§11
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

HOTEL DLAZWIERZAJ ! PTACTWA DOMOWEGO
Longin Sieminski
82-411 Ł6di, ul Kosodrzewiny 56 lok. ?
tal. 510 237 232
REG. 100781397 NIP 7282294682

ANEKS nr 1
do umowy nr OŚR/35/2011 z dnia 09.12.2011 r.

zawarty w dniu 1 marca 2012 roku pomiędzy:
GminąŁask z siedzibą w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, reprezentowaną przez:
Burmistrza Łasku - Gabriela Szkudlarka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Głowińskiej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
reprezentowanym przez:
właściciela firmy Pana Longina Siemińskiego
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1
W § 7 umowy ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
1) Utrzymanie jednego psa
weterynaryjną za 1 dobę 2) Utrzymanie jednego psa
weterynaryjną za 1 dobę -

odłapanego w 2006 i 2007 roku z
cena jednostkowa netto: 4,50 zł plus VAT
odłapanego w latach 2008 - 2012 z
cena jednostkowa netto: 5,00 zł plus VAT

x

wymaganą obsługą, w tym
23% 1,03 zł.
wymaganą obsługą, w tym
23% 1,15 zł.

§2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

