Załącznik nr 1 do specyfikacji B PM.ZZP.271.882.2013

projekt
UMOWA NR ………….…….

zawarta w dniu .......................... 2013 r. pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
NIP 734-350-70-21 , REGON 491893167
reprezentowanym przez:
Jerzego GwiŜdŜa – Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza
zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………….……………………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą:…………………………………………………………………………………………...
z siedzibą…………………………………………………………………………………...........
Numer ewidencyjny NIP: ………………………….., REGON: ……..…….……………..........
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez……………………pod
nr……………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą"
W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania do schroniska dla
bezdomnych zwierząt zwanego dalej "schroniskiem" oraz utrzymania psów
doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza, a takŜe przewoŜenia ich do schroniska
z miejsca tymczasowego przetrzymywania w Nowym Sączu.
Wykonawca zobowiązany będzie do:

2.
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

przewoŜenia bezdomnych zwierząt z miejsca tymczasowego przetrzymywania
w Nowym Sączu do schroniska własnym środkiem transportu dostosowanym
do przewozu zwierząt,
zapewnienia psom pomieszczeń, które chronią je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, zapewniają dostęp do światła dziennego oraz
umoŜliwiają
swobodne poruszanie,
karmienia i pielęgnowania psów przebywających w schronisku zgodnie
z obowiązującymi wymogami i normami Ŝywienia zwierząt,
zapewnienia psom stałego dostępu do wody pitnej,
przyjmowania psów do schroniska z wyjątkiem sytuacji (wstrzymania przez
uprawnione organy moŜliwości przyjmowania kolejnych psów),
wydawania psów zainteresowanym nowym właścicielom, lub w przypadku zaginięcia
psa, obecnym właścicielom,
zapewnienia opieki weterynaryjnej psom przebywającym w schronisku
z wyłączeniem leczenia psów u których objawy chorobowe wystąpią w terminie
2 tygodni od dnia ich przywiezienia do Schroniska (okresie kwarantanny), co jest
przedmiotem odrębnej umowy.

8) w razie konieczności utylizacji padłych zwierząt,
9) prowadzenia rejestrów:
a) psów doprowadzonych do schroniska,
b) psów wydawanych ze schroniska nowym lub obecnym właścicielom,
c) przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych
d) zutylizowanych padłych zwierząt.
3.
Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych w zakresie szczepienia, eutanazji, sterylizacji
oraz kastracji psów przebywających w schronisku jest przedmiotem odrębnej umowy.
4.
Przyjmowanie do schroniska zwierząt czasowo odebranych właścicielowi
lub opiekunowi zgodnie z art. 7. pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt będzie się odbywało
w uzgodnieniu z właścicielem schroniska.
§2
1.
1)
2)
3)

4)

2.

Realizacja zamówienia określonego w § 1, wykonana zostanie zgodnie z przepisami:
Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 ),
Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz.1657).
Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Nowego Sącza w 2014 roku.
Wykonawca przedstawi zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, potwierdzenie złoŜenia
zgłoszenia zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
§3

Za wykonane zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jednostkowe
w wysokości:
•
dzienne utrzymanie jednego psa w schronisku wraz z wymaganą obsługą - ……. zł
brutto (słownie……………………………………………………………………...........),
•
utylizacja jednego psa - ……………….zł brutto (słownie………………………...…....),
•
jeden transport psów bez względu na liczbę przewoŜonych zwierząt – …………. zł
brutto (słownie: ………………………………………………………………………....).
§4
1.
2.

3.
4.

Wynagrodzenie
stanowi iloczyn wynagrodzenia jednostkowego
oraz ilości
wykonanych czynności.
Koszt wykonanej usługi nie moŜe przekroczyć łącznej wartości:
………………..zł brutto (słownie:……………………...………………………………),
……………..... zł netto (słownie: ……………………………………………………...),
podatek VAT:…….………..zł (słownie:………………………………………………),
ustalonej w oparciu o przewidywaną ilość psów przetrzymywanych w schronisku oraz
koszty związane z utylizacją.
Wykazana kwota nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
W przypadku wcześniejszego wyczerpania środków o których mowa w § 4, pkt. 2,
umowa ulega rozwiązaniu.

5.
6.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie usługi w myśl postanowień
umowy.
Dopuszcza się zmianę kwoty VAT w przypadku gdy w okresie realizacji umowy
dojdzie do zmiany stawki VAT.
§5

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się 1 miesiąc kalendarzowy. Zapłata naleŜności
za wykonaną usługę nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z wyciągiem
z rejestru o którym mowa w § 1, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.
Zamawiający ma prawo sprawdzić sposób wykonania umowy oraz wpisy w rejestrze.
§6
Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§7
1.

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% wynagrodzenia jednostkowego za kaŜdą stwierdzoną
nieprawidłowość w wykonaniu danej czynności,
2) w wysokości 50% wartości brutto umowy, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –
z wyjątkiem sytuacji wstrzymania przez uprawnione organy moŜliwości przyjmowania
kolejnych psów, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy.
2.
JeŜeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych,
Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od dnia 1.01.2014 r., do dnia 31.12.2014 r.
§9
Zamawiający moŜe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy:
1.
Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienaleŜycie.
2.
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy
w interesie publicznym.

§ 10
W wypadku zmiany obowiązującego prawa lub wydania orzeczenia sądowego
lub administracyjnego, których skutkiem będzie brak moŜliwości działania schroniska
dla bezdomnych zwierząt w zmienionym tymi aktami stanie prawnym, umowa wygasa
w dacie wejścia w Ŝycie tego aktu lub uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 11

1.

2.

W razie wygaśnięcia umowy z przyczyn o których mowa w § 10 strony zobowiązują się
do niezwłocznego przystąpienia do rozmów mających na celu ustalenie terminu odbioru
psów doprowadzonych z terenu miasta Nowego Sącza.
Koszt pobytu psów w okresie od czasu wygaśnięcia umowy do czasu rzeczywistego ich
odebrania przez Miasto zostanie rozliczony na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
§ 12

W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 13
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy
potwierdzonego przez Strony.
§ 14
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej
ze stron.
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