UMOWA NR GK.......
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:
Panią Magdalenę Kołodziejczak – Wójta Gminy Pruszcz Gdański
a
........................................................................................................... działającą na podstawie następujących
decyzji:
1. ..............................................zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów;
2. zaświadczenia
Inspekcji
Weterynaryjnej
w
Gdańsku
Powiatowego
Inspektoratu
Weterynarii...............................................................................................
o
środkach
transportu
używanych do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego spełniających warunki
weterynaryjne;
zwaną dalej W Y K O N A W C Ą, reprezentowaną przez:
............................................................................................
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zebrania, transportu i utylizacji martwych zwierząt z terenu
Gminy Pruszcz Gdański.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością przy
zachowaniu zasad BHP i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 856), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
( Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz.U z 2016 poz. 250) i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi, normami
państwowymi i branżowymi.
1.

2.
3.
4.
5.

§ 3
Usługa realizowana będzie na podstawie zgłoszeń Zamawiającego dokonywanych w dni robocze za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …................. w godzinach od 8:00 do 16:00, a w
pozostałych godzinach oraz w soboty i dni świąteczne dopuszcza się zgłoszenia telefoniczne na nr
…..........
Zgłoszenie winno zawierać informację o lokalizacji martwego zwierzęcia.
Termin podjęcia martwego zwierzęcia wynosi 5 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku nie
odnalezienia zwierzęcia we wskazanej lokalizacji Zamawiający zostanie o zaistniałym fakcie
powiadomiony.
Wykonawca będzie prowadził rejestr zgłoszeń martwych zwierząt przyjętych i następnie przekazanych do
utylizacji.
Zamawiający będzie prowadził rejestr zgłoszonych martwych zwierząt do zabrania i utylizacji.
§4
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2.

1.
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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. ).
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.
§ 5
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …........................ brutto za jednorazowy przyjazd.
Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe będzie naliczane za jednorazowy przyjazd, niezależnie od
ilości zabranych zwierząt podczas tego przyjazdu oraz wagi zabranych zwierząt.
Opłata za jednorazowy przyjazd, będzie naliczana na podstawie zgłoszeń otrzymanych od Zamawiającego
niezależnie od tego, czy Wykonawca odnajdzie we wskazanej lokalizacji martwe zwierzę.
Wymienione w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę
przy realizacji niniejszej umowy.
Wartość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty …........................................... Po jej przekroczeniu umowa zostaje rozwiązana.

6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia o którym mowa w
ust. 5 o kwotę do 30 %, na podstawie osobnego aneksu do umowy.
§6
Zapłata wynagrodzenia następować będzie z dołu za okresy jednomiesięczne, przelewem w ciągu 14 dni
od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy.
Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest powołać się na numer niniejszej umowy.
Do faktury Wykonawca dołączy odpis rejestru zgłoszeń martwych zwierząt przyjętych i następnie
przekazanych do utylizacji, o którym mowa w par. 3 ust. 4 niniejszej umowy, za miesiąc którego dotyczy
faktura.
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument handlowy przy przewozie, wyłącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych, zgodny ze wzorem
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U z 2014 poz. 1222),
potwierdzony podpisem przez podmiot nabywający.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7
Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga podpisania aneksu
do umowy i wchodzi w życie zgodnie z przepisami zmieniającymi wysokość stawki podatku VAT.
1.

2.

§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za niedotrzymanie terminu podjęcia zwierzęcia, o którym mowa w par. 3 ust. 3 niniejszej umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia,
b) za inne niż opisane wyżej w pkt. a nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 50 zł brutto,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2000 zł brutto.
Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów określonych wyżej,
b) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.

§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 2.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
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§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz 856), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn.
zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
tekst jednolity: Dz.U z 2016 poz. 250) i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, normy państwowe
i branżowe.
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
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