Projekt umowy
UMOWA NR ………….. /WKŚ-II-ZS/Z/……………../2015
z dnia ..................…..2015r.
zawarta pomiędzy Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pana Piotra Dyśkiewicz - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych, działającego
na podstawie upoważnienia Nr 579/2015 z dnia 10.09.2015 r., udzielonego przez Prezydenta
Miasta Płocka,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym
dalej
„Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie następujących czynności w odniesieniu do kotów
bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) - zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy:
1) sterylizacja kotek oraz ich przechowanie na czas rekonwalescencji;
2) kastracja kocurów oraz ich przechowanie na czas rekonwalescencji;
3) znakowanie kotów przez nacięcie ucha kotów wolno żyjących;
4) usypiania ślepych miotów, głównie chorych, eutanazja;
5) odrobaczanie;
6) odpchlenie;
7) szczepienie przeciw wściekliźnie;
8) szczepienie przeciw chorobom zakaźnym wśród kotów;
9) leczenie ogólne kotów bezdomnych i wolno żyjących (dzikich):
a)badanie kliniczne,
b) Rtg, Usg,
c) krew, mocz,
d) katar koci,
e) świerzbowiec uszny,
f) panleukopenia,
g) pasożyty wewnetrzne,
h) grzybiczne zapalenie skóry,
i) stan zapalny dziąseł,
j) zapalenie spojówki/rogówki,
k) niewydolność nerek,
l) zapalenie pęcherza moczowego
§2
1. Wykonawca przy realizacji zadania ma obowiązek zapewnić:
1) przeprowadzenie badania stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający go do
wykonania właściwego zabiegu;
2) bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów i zastosowanie możliwie mało inwazyjnej
metody wykonania zabiegu;
3) zapewnienie
niezbędnej
osłony
farmakologicznej,
w
tym
antybiotyków
o przedłużonym działaniu;
4) utylizację uśpionych miotów we własnym zakresie;
5) znakowanie przez nacięcie ucha kotów wolno żyjących – chirurgiczne proste niewielkie
odcięcie górnej krawędzi zewnętrznej lewej małżowiny usznej;

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

6) odpowiednie warunki i pomieszczenia dla kotów wolno żyjących po przeprowadzonych
zabiegach.
Zabiegi będą wykonywane na podstawie skierowań wydawanych przez Wydział
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.
Wykonawca zobowiązuje się do leczenia kotów bezdomnych i wolno żyjących (dzikich),
w przypadku doprowadzenia do lecznicy kota udomowionego Wykonawca ma możliwość
odmowy leczenia danego kota.
Kotki do zabiegu sterylizacji będą w terminie ustalonym z lekarzem weterynarii
wykonującym usługę dostarczane, a po wykonanym zabiegu odbierane we własnym zakresie
przez społecznych opiekunów zwierząt i stowarzyszenia zajmujące się statutowo ochroną
zwierząt.
W sytuacji, gdy po wykonanym zabiegu, wystąpią u operowanego kota powikłania
pooperacyjne, Wykonawca zobowiązuje się do leczenia kota bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zgłoszenia do Wykonawcy zabiegu powikłań pooperacyjnych dokonuje
opiekun kota w ciągu 14 dni od daty wykonania zabiegu.
Przygotowanie do zabiegów, zabiegi sterylizacji oraz zaopatrzenie po zabiegach muszą być
zgodne z zasadami sztuki lekarskiej.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru usług wykonanych na podstawie
skierowań wydawanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.
Wykonawca podlega nadzorowi i kontroli Zamawiającego w zakresie postanowień niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów (w
szczególności: rejestru usług wykonanych), udzielania ustnie i na piśmie, w zależności od
żądania Zamawiającego, i w terminie przez niego określonym informacji i wyjaśnień
dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz okazania pomocy upoważnionym
przedstawicielom Zamawiającego podczas i w związku z przeprowadzaną przez nich
kontrolą.

§3
W przypadku przejściowej niemożności świadczenia usług Wykonawca zapewni we własnym
zakresie i na własny koszt zastępstwo, zapewniające nieprzerwaną gotowość do wykonywania
czynności, o których mowa w § 1 i w § 2.
§4
W przypadkach szczególnych, nieobjętych zakresem w § 1 i w § 2, a zdaniem Wykonawcy
zgodnie z etyką i sztuką lekarską wymagających interwencji lekarsko-weterynaryjnej
wymagana jest konsultacja z Dyrektorem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Płocka w celu ustalenia dalszego toku postępowania - w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 7. Podjęte ustalenia wymagają pisemnego potwierdzenia w formie protokółu
podpisanego przez Strony.
§5
Termin realizacji umowy: od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
§6
Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy w następujących terminach i godzinach:
1) od poniedziałku do piątku - ….......................................
2) w soboty nie będące świętami – …................................
§7
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, obejmujące wszelkie koszty Wykonawcy
Strony
ustalają
na
kwotę
brutto
nie
wyższą
niż
………………………………………………………………………………………………………….........…(słownie:
…………………………………………..) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur, wystawianych za czynności faktycznie
wykonane w danym miesiącu, zgodnie z ilością przeprowadzonych zabiegów i cenami
jednostkowymi jak w załączniku nr 1 do umowy – formularz ofertowy. Ceny jednostkowe
pozostają niezmienne na czas realizacji niniejszej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę szacowanych ilości poszczególnych rodzajów zabiegów
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o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, w trakcie realizowania umowy w zależności od
faktycznych potrzeb. Zmiany te nie mogą spowodować zwiększenia ustalonego całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Dokonanie w/w czynności nie wymaga
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
Podstawą wystawienia faktury (w terminie 7 dni po upływie miesiąca) stanowić będzie
protokół stwierdzający faktyczną liczbę wykonanych w danym miesiącu zabiegów, podpisany
przez: Wykonawcę, przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub społecznego
opiekuna zwierząt oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych w terminie w terminie 30. dnia od
daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego – z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy przyspieszenie płatności za wystawiony
rachunek pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 5 umowy, strony ustalają, że skonto
będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z
rachunku za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 3.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za czynności faktycznie
wykonane przez Wykonawcę, a Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego
prawo do wypłaty wynagrodzenia w kwocie maksymalnej określonej w ust. 1.

§8
Zamawiający może natychmiast od umowy odstąpić, w przypadkach:
1) jednokrotnego przeprowadzenia przez Wykonawcę zabiegu niezgodnie z etyką i sztuką
lekarską;
2) niezapewnienia zastępstwa w przypadku, o którym mowa w § 3;
3) Wykonawca nie wykonuje usługi, o której mowa w § 1 i w § 2 niniejszej umowy, w
terminach określonych w § 6 umowy, mimo pisemnych upomnień Zamawiającego,
4) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z jej zakresem określonym w § 1 i w § 2
niniejszej umowy, mimo pisemnych upomnień Zamawiającego,
5) Wykonawca zaniedbuje bądź nie sprawuje opieki weterynaryjnej pooperacyjnej, o której
mowa w § 2 ust. 5 umowy, mimo pisemnych upomnień Zamawiającego,
6) liczba poważnych powikłań u kotów występujących po wykonanym zabiegu (w tym
skutkujących śmiercią zwierzęcia) przekroczy ilość 2 % dotychczas operowanych,
7) Wykonawca, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmówi sprawowania opieki
weterynaryjnej pooperacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy,
8) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca przystąpił do likwidacji
swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji w celu przekształcenia,
9) powziął informację o postępowaniu Wykonawcy, które mogło narazić Zamawiającego na
stratę materialną lub finansową.
W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą, w terminie 3 dni od daty
odstąpienia, protokół z wykonanych postanowień umowy, według stanu na dzień złożenia
pisma o odstąpieniu.
Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej, w terminie 30
dni od stwierdzenia okoliczności określonych w ust. 1.
Z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca ma obowiązek
wstrzymać realizację dalszego świadczenia usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji lub
kastracji bezdomnych i wolno żyjących kotów.
Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym umowę na koniec
miesiąca.
Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w § 8 – w
wysokości 20 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zapłaty kary umownej na rzecz
Zamawiającego, wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia wynikającej z
niej kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy dotyczących Zamawiającego i
jego Klientów.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu; regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na
wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu
niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub
odpowiednio.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą być dokonywanie jedynie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.
§ 13
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).
§ 15
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
2 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

załącznik nr 1 do umowy nr ….........................

Formularz cenowy
Nazwa usługi
(opis)

Planowana ilość Cena jednostkowa Wartość oszacowana
zabiegów do
brutto
(ilość zabiegów x
wykonania (szt.)
cena jednostkowa)
B
C
D=BxC

A

Badanie ogólnego stanu zdrowia
Badanie kliniczne
( w tym pomiar
temperatury,
oddechu, tętna)

80

Badanie specjalistyczne w zależności od potrzeb
Rtg

40

Usg

40

Krew
- morfologia,
- biochemia

40

Mocz

100
Profilaktyka

odpchlenie

260

odrobaczenie

255

szczepienie
przeciwko chorobom

250

wirusowym
Szczepienie
przeciwko
wściekliźnie

80

Planowane zabiegi chirurgiczne
sterylizacja

300

kastracja

300

Znakowanie przez
nacięcie ucha kotów
wolno żyjących

100

Pozostałe zabiegi weterynaryjne
Eutanazja w
uzasadnionych
przypadkach

40

Katar koci

305

Świerzbowiec uszny

250

Panleukopenia

250

Pasożyty
wewnętrzne

250

Grzybiczne zapalenie
skóry

250

Stan zapalny dziąseł

250

Zapalenie
spojówki/rogówki

250

Niewydolność nerek

109

Zapalenie pęcherza
moczowego

250
Łączna wartość brutto:

