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TOM III
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
zawarta w dniu …………………. r. w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy
ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty - Marka Szulca
zwanym dalej “Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………..……………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty oraz
zapewnienia im opieki w schronisku, o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn.: „Wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienia im opieki w
schronisku”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony zwierząt,
polegających w szczególności na:
1)

Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Prabuty i/lub odbioru ze
wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Miasta i Gminy Prabuty,

2)

Transporcie wyłapanych i/lub odebranych z terenu Miasta i Gminy Prabuty bezdomnych
zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt,

3)

Zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym i/lub odebranym z terenu Miasta i
Gminy Prabuty, polegającej w szczególności na:
a)

wyżywieniu,

b)

opiece weterynaryjnej, w tym: badaniach, leczeniu, szczepieniach, kastracji, sterylizacji,
usypianiu ślepych miotów trafiających do schroniska, poddawaniu eutanazji z przyczyn
humanitarnych,

c)

znakowaniu i poszukiwaniu nowych właścicieli dla wyłapanych i/lub odebranych
bezdomnych zwierząt.

2. Wykonawca zapewni opiekę, o której mowa w ust. 1 zwierzętom wyłapanym z terenu Miasta i
Gminy Prabuty przed dniem zawarcia niniejszej umowy, przebywającym w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Węgrowie k. Grudziądza.
3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia
……………. adopcji bezdomnych zwierząt (liczba pomiędzy 0 – 20 szt., zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy).
4. Transport zwierząt, o których mowa w ust. 2 do schroniska, w którym będzie im zapewniona
opieka stanowi koszt Wykonawcy.
5. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Prabuty ma charakter
stały i odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie interwencyjne Zamawiającego.
6. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt, prowadzony będzie przez przeszkolone osoby,
odbywać się będzie pod nadzorem pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone
protokołem odbioru.
7. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt będzie realizowane przy pomocy urządzeń i
środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani zadawać im
cierpienia.
8. Wyłapane bezdomne zwierzęta Wykonawca przewozi swoim środkiem transportu do schroniska.
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9. Transport zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z zapisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856), za pomocą pojazdu
przystosowanego do transportu wyłapanych zwierząt, spełniającego wymagania przepisów
rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856) i
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego
przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012).
10. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie w obiektach schroniska dla
bezdomnych zwierząt w …………………………………………………………….
11. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj.: odpowiednie miejsce przebywania,
całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną.
12. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla bezdomnych
zwierząt z terenu miasta i gminy Prabuty, w ilości zapewniającej należytą realizację usługi objętej
umową.
13. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który będzie obejmował, w szczególności:
1) wykaz zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty, przebywających w schronisku w danym
miesiącu, w rozbiciu na poszczególne dni,
2) wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Miasta i Gminy Prabuty w danym
miesiącu, prowadzony na podstawie protokołów, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy,
3) wykaz określający liczbę zwierząt: poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, padłych,
wysterylizowanych/wykastrowanych, zaszczepionych, leczonych, oznakowanych, oddanych
do adopcji .
§2
1. Wykonawca każdorazowo przystąpi do wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta i gminy Prabuty po telefonicznym
zgłoszeniu przez Zamawiającego, w czasie: do 1 godz. lub do 2 godz. lub do 3 godz. od
zgłoszenia (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza inny niż określony w ust. 1 termin
przystąpienia do wykonania usługi, co każdorazowo zostanie określone pomiędzy stronami.

3.

Zgłoszenie będzie dokonywane przez Karola Mościckiego – inspektora ds. ochrony
środowiska/Sylwię Lesik – gospodarza miasta i gminy Prabuty lub inną osobę wskazaną przez
Zamawiającego na nr tel: Wykonawcy……………………………………….
§3

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
§4
1.

Wynagrodzenie miesięczne za usługi, o których mowa w § 1 ustalane będzie na podstawie cen
jednostkowych, złożonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralna część umowy, tj.:
1) cena opieki (utrzymania) jednego psa w schronisku (stawka za dobę) …………… zł
brutto, w tym należny podatek VAT.
2) cena opieki (utrzymania) jednego kota w schronisku (stawka za dobę) …………………. zł
brutto, w tym należny podatek VAT.
3) cena jednokrotnego wyłapania i/lub odbioru zwierzęcia oraz transportu bez względu na
ilość wyłapanych i/lub odebranych zwierząt …………………. zł brutto, w tym należny
podatek VAT.

2.

W przypadku niewyłapania zwierzęcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przysługuje 80
% kwoty określonej w ust. 1 pkt. 3).

3.

Ceny, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) pomnożone będą przez liczbę dni w danym miesiącu,
w których zwierzę przebywało w schronisku oraz liczbę utrzymywanych zwierząt.
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4.

W przypadku, gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana wysokości
stawek podatku od towarów i usług za usługi objęte umową, to wynagrodzenia, o których mowa w
ust. 1 ulegną odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w
stosownym aneksie do umowy.
§5

1.

Rozliczenie za wykonane usługi, o których mowa § 1 dokonywane będzie na koniec każdego
miesiąca.

2.

Wynagrodzenie za wykonane usługi, o których mowa w § 1 płatne będzie przelewem w ciągu 21
dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającemu.

3.

Podstawą wystawienia i płatności faktur będzie:
1) wykaz zwierząt będących w schronisku w danym miesiącu, w rozbiciu na poszczególne dni,
2) protokoły z wyłapania i/lub odbioru zwierząt w danym miesiącu jeżeli miało miejsce,
zawierające informacje o: dacie i godzinie zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności
wyłapania i/lub odebrania zwierzęcia, dacie i godzinie przystąpienia do wykonywania usługi,
ilości wyłapanych i/lub odebranych zwierząt, miejscowości w której wyłapano i/lub odebrano
bezdomne zwierzęta;
3) wykaz określający liczbę zwierząt: poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, padłych,
wysterylizowanych/wykastrowanych, zaszczepionych, leczonych, oznakowanych, oddanych
nowym właścicielom.

4.

Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu
Zamawiającego.

5.

Zamawiający oświadcza, że realizatorem i płatnikiem umowy będzie Urząd Miasta i Gminy
Prabuty, na który należy wystawić fakturę VAT.

6.

Dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty, NIP 581-14-90-029.
§6

1.

Zamawiający będzie dokonywał kontroli zgodności wykonywanych usług z zakresem rzeczowym
określonym przedmiotową umową oraz zatwierdzał dokumenty stanowiące podstawę rozliczeń.

2.

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 umowy wzywa on Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie pisemnie
terminie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.

W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia miesięcznego
należnego w danym miesiącu.

4.

W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w
przystąpieniu do wykonania usługi.

5.

W przypadku nieprzeprowadzenia wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, liczby adopcji,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdą sztukę
nieprzeprowadzonej adopcji w stosunku do zaoferowanej w okresie obowiązywania umowy.

6.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania usługi
będącej przedmiotem umowy.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez
Zamawiającego kar umownych, z zastrzeżeniem że kara o której mowa w ust. 5 zostanie
potrącona z ostatniej faktury.
§7

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z codzienną opieką nad zwierzętami
oraz ich wyłapywaniem, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
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2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca składa wykaz osób, które faktycznie wykonują
czynności związane z realizacją zamówienia z oświadczeniem, że są one zatrudnione na
podstawie umowy o pracę. Wynikłe z tego opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu
zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
3. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienia do wiadomości
Zamawiającego).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 2.
Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas
kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych
umożliwiających identyfikację osób wykonujących usługę Zamawiający wzywa Wykonawcę do
złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły imienia i nazwiska
podczas kontroli zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w
wykazie, o którym mowa w ust. 2 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku:
1) rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę;
2) utraty lub nie uzyskania ponownie przez Wykonawcę wymaganego przez ustawę zezwolenia.
§9
W ciągu 14 dni od dnia, w którym umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przestanie
obowiązywać, zwierzęta wyłapane z terenu Miasta i Gminy Prabuty zostaną odebrane przez Miasto i
Gminę Prabuty.
§ 10
1.

Zmiany umowy dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych poniżej, wyłącznie za zgodą
stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności:
1) wprowadzenie lub zmiany opłat wynikających z przepisów prawa a mających istotny wpływ na
koszty świadczenia usługi,
2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady realizacji świadczenia
usługi,
3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują,
że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby
dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
4) wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie świadczenia usługi
nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia
usprawnienia procesu realizacji zamówienia,

2. W związku z wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż
udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
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3. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona na
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usługi objętej niniejszą umową.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia powstałe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 14
1. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowi:
1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2)

Oferta Wykonawcy

3. Umowa zawiera ……………………. kolejno ponumerowane strony.

Zamawiający

Wykonawca
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