UMOWA

NR

Zawarta w dniu , w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy:
GMINĄ PRUSZCZ GDAŃSKI z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański (83-000),
zwaną w treści umowy Z A M A W I A J Ą C Y M, reprezentowaną przez:
Magdalenę Kołodziejczak – Wójta Gminy Pruszcz Gdański
a
…........................................................... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została
zawarta umowa o następującej treści:

1.
1)
2)
3)
2.

§1
Przedmiot umowy
Do obowiązków Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy należy:
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, w przypadkach zdarzeń
drogowych z ich udziałem, na zgłoszenie Zamawiającego, właściwych służb ratowniczych,
Policji lub Straży Gminnej,
wykonanie zabiegów kastracji bądź sterylizacji kotów skierowanych przez Zamawiającego,
wykonanie zabiegów usypiania ślepych miotów skierowanych przez Zamawiającego.
W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Wykonawca zobowiązuje się
dotrzeć na miejsce maksymalnie w ciągu godziny od chwili zgłoszenia.

§2
Termin realizacji
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …..................... r. do 31.12.2017 r.
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§3
Cena zamówienia
Za wykonanie obowiązków wynikających z § 1 umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie według następujących stawek:
za zapewnienie opieki, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 1) i 3) niezależnie od czasu trwania
opieki w wysokości:
- …......... zł brutto za jedno zwierzę małe, takie jak ptak, lis, kot, itp.,
- …...........zł brutto za jedno zwierzę duże, takie jak pies, krowa, sarna, itp.
za wykonanie zabiegu kastracji kota …..........zł brutto,
za wykonanie zabiegu sterylizacji kotki …......zł brutto,
za wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu …......zł brutto.
W stawki cen o których mowa w ust. 1 wliczone są również koszty uśpienie zwierzęcia,
transportu zwłok i utylizacji, a w przypadku zwierzęcia ofiary wypadku drogowego, również
koszty przyjazdu na miejsce zdarzenia i koszty transportu zwierzęcia do lecznicy.
Wartość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej
umowy nie może przekroczyć kwoty ….......... zł brutto. Po jej przekroczeniu umowa zostaje
rozwiązana.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia o
którym mowa w ust. 1 o kwotę do 30%, na podstawie osobnego aneksu do umowy.
§4

Oświadczenie o statusie wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że nie jest „Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi“ w
rozumieniu art. 1 pkt. 1B ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm. ).
2. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy o którym mowa w ust. 1. Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W takim
przypadku strony dostosują niniejszą umowę do wymogów wynikających z ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
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§5
Warunki płatności
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Faktura będzie wystawiona nie później niż po siedmiu dniach od daty zakończenia
wykonania usługi nad poszczególnymi zwierzętami i będzie zawierać wyszczególnienie
wszystkich składników wynagrodzenia ujętego w fakturze.
Do faktury za opiekę nad zwierzęciem w przypadku zdarzenia drogowego z jego udziałem,
Wykonawca dołączy pisemną informację o miejscu zdarzenia drogowego wraz ze
wskazaniem wzywającego (służby ratownicze, posterunek Policji, Straży Gminnej lub
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański).
Do faktury za sterylizację kotki bądź kastrację kota oraz uśpienia ślepych miotów,
Wykonawca dołączy skierowanie na zabieg wydane przez Urząd Gminy w Pruszczu
Gdańskim, z podpisem i datą wykonania zabiegu.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§6
Obowiązki stron
Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w §1 niniejszej umowy z należytą starannością i obowiązującymi przepisami i
normami.
Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu realizacji umowy przez
Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500 zł za każde stwierdzone
uchybienie. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zmawiającego możliwości dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania w zakresie przewyższającym karę umowną.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z
umowy w zakresie płatności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona
odstępująca od umowy powinna podać uzasadnienie swojej decyzji.
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§8
Postanowienia końcowe
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnej formy pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory powstałe w interpretacji lub realizacji niniejszej umowy, Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie, a w sytuacji braku porozumienia spory rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
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