Projekt

Umowa
Nr GPN.6140.2.2.2015-CRU/….…/……….
zawarta w dniu ……………….. roku w Urzędzie Miejskim w Wiśle pomiędzy stronami :
Gminą Wisła
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Wisła - Tomasza Bujoka
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle, 43 - 460 Wisła, Pl. Hoffa 3,
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a
…………………………………………………………………………wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] , zwaną w dalszej
części Zleceniobiorcą ,
o następującej treści :
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 ze zmianami) na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Wisły w dniu
…………….. roku, oraz zgodnie z przygotowaną na ich podstawie ofertą Wykonawcy z dnia
……………. roku. Dokumenty te są załącznikami do niniejszej umowy stanowiąc jej integralną
część.
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt na terenie Miasta Wisła, ich transport oraz przetrzymywanie w schronisku dla
bezdomnych zwierząt , co stanowi przedmiot umowy.
2. Umowa obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017r.
3. Kwota przeznaczona na realizację zadania : ………………………………………………….. zł brutto
4. Kwota wynagrodzenia wypłaconego w roku 2016 nie przekroczy kwoty ……………….. zł
brutto.
5. Kwota wynagrodzenia wypłaconego w roku 2017 nie przekroczy kwoty ……………….. zł
brutto.
§2
1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają
następujące osoby :
Zleceniodawca : ……………………………..
Zleceniobiorca : ……………………….....
2. Do obowiązków Zleceniodawcy należy zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot
umowy.
§3
Do obowiązków Zleceniobiorcy w ramach przedmiotu umowy należy :
1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością , a w szczególności zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa .
2. Odbiór bezdomnego zwierzęcia z terenu Miasta Wisła po telefonicznym wezwaniu przez
pracownika Straży Miejskiej w Wiśle, Policji lub Urzędu Miejskiego w Wiśle :
2.1. niezwłocznie, jednak nie później niż do 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
2.2. w przypadkach zgłoszenia zwierząt rannych lub stanowiących bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego ze względu na swą agresywność –
do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz przy zastosowaniu specjalistycznych pojazdów transportowych ,
specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt posiadającego stosowne atesty oraz
zapewnić, w razie potrzeby, pomoc lekarsko-weterynaryjną.
4. Przetrzymanie wyłapanych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt do czasu
znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego) lub do końca ich życia.
5. Zapewnienie wyłapanym zwierzętom opieki weterynaryjnej, w tym odrobaczenie, likwidacja
pasożytów zewnętrznych (odpchlenie), komplet szczepień ( wścieklizna oraz choroby
zakaźne), obligatoryjna sterylizacja lub kastracja, którą należy przeprowadzić niezwłocznie
po zakończeniu kwarantanny zwierzęcia jeżeli pozwala na to wiek zwierzęcia i/lub stan jego
zdrowia.
6. Przedstawienie Zleceniodawcy ewentualnych propozycji zmian w stosunku do zawartej
umowy w każdym przypadku, gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji
zlecenia bądź, gdy proponowane rozwiązania będą się charakteryzować wyższą
efektywnością.
7. Prowadzenie ewidencji przyjętych do schroniska zwierząt z tereny miasta Wisła,
w tym informowanie ( w formie pisemnej ) Zleceniodawcy co kwartał o wykonanych
zabiegach weterynaryjnych, każdym przypadku zgonu, eutanazji , adopcji i ucieczce
zwierzęcia.
§4
1.
2.

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla
wyłapanych bezdomnych zwierząt.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Zleceniobiorcy w zakresie
objętym niniejszą umową, w tym wstępu na teren Schroniska.
§5

1. Zleceniobiorca może zlecić wykonanie części usług objętych umową, odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom, pod następującymi warunkami :
1.1. nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania umowy ani wzrostu kosztu
określonego w niniejszej umowie ,
1.2. nie ulegnie zmianom zakres oferowanych usług.
2. Zleceniobiorca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych
kwalifikacji oraz jakość i terminowość usług, jak za działania własne.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
………………. zł brutto (tj. z podatkiem VAT) za jedno wyłapane zwierzę oraz miesięczny
ryczałt w wysokości: ………………… zł brutto (tj. z podatkiem VAT).
2. Wynagrodzenie wymienione w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z wyłapaniem
zwierzęcia, jego transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt, pobytem w
schronisku, usługami weterynaryjnymi (w tym obligatoryjną sterylizacją lub kastracją) oraz
innymi zabiegami (elektronicznym znakowaniem zwierząt, strzyżeniem, utylizacją zwierząt
padłych etc).
§7
1. Zleceniobiorca uprawniony jest do oddania wyłapanych zwierząt do adopcji lub pod opiekę,
po upływie 14 dni od dnia wyłapania.
2. W przypadku zgłoszenia się właściciela po odbiór zwierzęcia w terminie do 14 dni od
daty wyłapania zwierzęcia, Zleceniobiorca obciąży właściciela zwierzęcia kosztami
poniesionymi do dnia jego wydania, a związanych z:
2.1.
wyłapaniem i transportem,
2.2.
utrzymaniem,

2.3.
leczeniem, sterylizacją lub kastracją i innymi zabiegami.
3. Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomienia Zleceniodawcy o przypadkach wymienionych
w pkt. 1 i 2.
4. W pozostałych przypadkach koszty ponosi Zleceniodawca, zgodnie z § 6 pkt. 1. niniejszej
umowy.
§8
1. Z tytułu wykonania umowy Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na
podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane przelewem
z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy…………………………………………., w terminie do
14 dni od doręczenia poprawnie wystawionej faktury.
3. Terminem płatności faktury jest data obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
4. Strony ustalają, że Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy dokonać cesji
wierzytelności, powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy, na rzecz
osoby trzeciej.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP
……………………… i jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
6. Zleceniodawca oświadcza, że płatnikiem faktury będzie Gmina Wisła, która posiada nr
NIP 548-240-56-59 i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury bez podpisu
Zleceniodawcy.
§9
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy następujące kary umowne :
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego brutto wymienionego w § 6 pkt 1 niniejszej umowy, za każdą godzinę zwłoki,
licząc od przyjęcia zgłoszenia .
1.2. z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca
w wysokości : 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych oo/1oo ).
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne :
2.1. za zwłokę w zapłacie faktury, w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki;
2.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości :
3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych oo/1oo).
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo egzekwowania kar umownych z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy.
4. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej
szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych
zasadach kodeksu cywilnego.
§ 10
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonywaniu
umowy oraz jaka może wynikać z wykonywanej usługi wobec roszczeń osób trzecich i
zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
§ 11
1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w
postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko w następujących przypadkach :
2.1. zmiany są korzystne dla Zleceniodawcy ,
2.2. zmiany stanowią aktualizację treści ( np. dokładne wskazania/wyliczenia , które
aktualnie przedstawiane są w formie opisowej),
2.3. zwiększenia ilości wyłapanych i przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt,

2.4. konieczność wprowadzenia zamian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy .
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich wyłącznie za zgodą obu stron.
§ 12
Rozwiązanie umowy może nastąpić za 14 dniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.
§ 13
1. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca
ich siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów i faksów. W
razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję przesłaną pod ostatnio wskazany przez
Stronę adres i zwróconą z adnotacją o niemożności doręczenia bądź przesłana faksem lub
pocztą elektroniczną, pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks
Cywilny .
3. Ewentualne spory, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał właściwy
miejscowo dla Zleceniodawcy Sąd.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Zleceniodawca :

Zleceniobiorca :

Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je nie wnosząc zastrzeżeń.

..............................., dnia ..............................
miejscowość

data

……………..……………………....................
podpis upoważnionego przedstawiciela

