
UMOWA NR 1/2013 

zawarta w dniu 01.01.2013 roku pomi^dzy Gminq Kowalewo Pomorskie, 

reprezentowan^ przez Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta, 

zwan^ w dalszej cz^sci umowy „Zamawiajqcym" 

a Arturem Zielaskowskim prowadz^cym dzialalnosc gospodarcz^ 

pod nazw^Przedsi^biorstwo Handlowo Uslugowe „DANIEL" z siedzib^ 

w Grudziqdzu przy ul. Nad Torem 1, wpisanym do ewidencji dzialalnosci 

gospodarczej przez Prezydenta Grudzi^dza pod nr SO.II.6411-023071/07, 

z drugiej strony, zwanym w dalszej cz^sci umowy „Wykonawc^" zostala 

zawarta umowa o tresci nast^puj^cej: 

& 1 
Zamawiaj^cy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania wylapywanie oraz 
opiek^ nad bezpanskimi psami z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie. 

& 2 
1. Strony umowy ustalily, ze wykaz uslug b^d^cych przedmiotem umowy b^dzie 
odbywal si^ w obiektach schroniska dla bezdomnych zwierz^t w W^growie, 
86-300 Grudzi^dz 4, tel./fax 56 46 46 100 lub tel. kom. 512004955. 
2. Wylapywane psy przewozone b^d^_ przystosowanym samochodem 
zapewniaj^cym im odpowiednie warunki na okres transpoitu. 

& 3 
W ramach umowy wykonawca zapewnia opiek? weterynaryjn^ ktora realizowana 
b^dzie przez: 
Przychodni? Weterynaryjn^ 
Piotr Kotewicz, Andrzej Lugiewicz 
86-300 Grudzi^dz ul. D^browskiego 11/13 

& 4 
1. Wylapywanie zwierz^t z terenu gminy Kowalewo Pomorskie odbywac si§ 
b^dzie po zgloszeniu przez „Zamawiaj^cego". 
2. Osob^ dokonuj^cq_ zgloszen ze strony „Zamawiaj^cego" b^dzie p. Paulina 
Wisniewska lub p. Kamila Krzywdzihska, tel. 56 684 15 79. 



& 5 
1. Okres obowi^zywania umowy strony ustalajq_ od 01 stycznia 2013 roku do 
31 grudnia 2015 roku. 
2. Stronom przystuguje prawo do rozwi^zania umowy z zachowaniem 
jednomiesi^cznego okresu wypowiedzenia. 

& 6 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy skladac si^ b^dzie z dwoch 
cz^sci: 

- kosztow stalych za jeden dzieh pobytu psa w schronisku dla bezdomnych 
zwierz^t w wysokosci 15,00 zt netto (koszty te obejmujq. wyzywienie, 
podstawowe leczenie weterynaryjne, obslug^ oraz utrzymanie obiektu) 

- kosztow zmiennych, ktore wynosz^: 
a) roboczogodzina pracownika 16,00 zl netto 
b) transport psa samochodem 1,70 zl netto za 1 km 

2. W przypadku wykonania uslugi b^d^cej przedmiotem umowy w dni robocze 
w godz. 15.00 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i swi^ta wynagrodzenie za 
1 roboczogodzina zostanie zwi^kszone o 100%. 

3. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 dolicza si^ nalezny podatek VAT 
w wysokosci ustawowej. 

4. W przypadku nie przekazania do utrzymania zadnego psa w kazdym roku 
obowi^zywania umowy, „Zamawiaj^cy" poniesie koszty utrzymania stanowiska 
w wysokosci 6.642,00 z l brutto platne do 31 grudnia kazdego roku obowi^zywania 
umowy. 
„Zamawiaj^cy" nie poniesie ww. oplaty, gdy przekaze do schroniska co najmniej 
jednego psa na okres przynajmniej 6 miesi^cy w kazdym roku obowi^zywania 
umowy. 

& 7 
1. Rozliczenie za wykonan^ uslug? dokonywane b^dzie na koniec kazdego 
miesi^ca. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie uslugi pfatne b^dzie przelewem w tenninie 14 dni 
od daty dostarczenia faktury „ZamawiaJ4cemu". 



&8 
1. "Zamawiajacy" b^dzie dokonywal kontroli zgodnosci wykonywanych prac 
z zakresem rzeczowym. 
2. W razie stwierdzenia przez „ZamawiaJ4cego" nienalezytego wykonania 
przedmiotu umowy wzywa on „Wykonawc?" w wyznaczonym pisemnie 
terminie do usuni^cia stwierdzonych nieprawidiowosci. 
3. W przypadku nie usuni^cia nieprawidiowosci , o ktorych mowa w &2 
„Zamawiaj^cy" ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% 
wynagrodzenia miesi^cznego naleznego w danym miesi^cu. 

& 9 
„Wykonawca" odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstale wwyniku 
wykonywania uslugi b^d^cej przedmiotem umowy. 

&10 

W chwili gdy umowa pomi^dzy „Wykonawca " a „Zamawiaj^cym" przestanie 
obowi^zywac psy stanowi^ wlasnosc Gminy Kowalewo Pomorskie ktora 
musi zapewnic ich natychmiastowy odbior. 

&11 
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod 
rygorem niewaznosci. 

&12 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

&13 
Spory mog^ce wynikn^c z warunkow niniejszej umowy rozstrzyga wtasciwy 
S^d Powszechny. 

&14 
Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach pojednym dla 
kazdej ze stron. 


