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U M O W A nrl/2013r.

Zawarta 01.01.2013r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym" reprezentowaną przez:
Pana Krzysztofa Chodubskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński przy Kontrasygnacie
Pani Iwony Malinowskiej - Skarbnika Gminy
NIP 876-23-08-769 REGON 871118655
z jednej strony, a Arturem Zielaskowskim prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel"
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem l wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej przez Prezydenta Grudziądza pod nr.SO.II.6411-
023071/07 NIP 876-220-00-49 , REGON 340335467 z drugiej strony,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" została zawarta umowa o
treść i następuj ącej:

& l
Zamawiający zleca ,a wykonawca przyjmuje do wykonania wyłapywanie ,oraz
opiekę nad bezpańskimi psami z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

&2
1. Strony umowy ustaliły, że wykaz usług będących przedmiotem będzie
odbywało się w obiektach schroniska dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie,
86 - 302 Grudziądz 4 tel. /fax 56 46 46 100 lub tel. kom. 512004955.
2. Wyłapywane psy przewożone będą przystosowanym samochodem
zapewniającym im odpowiednie warunki na okres transportu.
3.Zamówienie określone w Umowie prowadzone jest w trybie art.4 pkt.8
ustawy z dnia 29 . 01 . 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
( Tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) a wykazane
w umowie usługi realizowane będą do kwoty 35.000,00 zł Brutto

&3
W ramach umowy wykonawca zapewnia opiekę weterynaryjną , która
realizowana będzie przez
Przychodnię Weterynaryjną
Piotr Kotewicz, Andrzej Ługiewicz
86-300 Grudziądz ul. Dąbrowskiego 11/13

&4
Okres obowiązywania umowy strony ustalają od dnia 01.01.2013r. do dnia
31.12.2013r.

/Stwierdzam zgcdność ksero
kopii z oryginałem

Radzyń Chełm, dnia jtf-Z*/V/4
— Z-ca BURMISTRZ/,

Miasta |<Gminy
w Radzynió' Chełmińskim

-
Kozlowski \<\^



&5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy składać się będzie z dwóch
części:

- kosztów stałych za jeden dzień pobytu psa w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w wysokości 15,00 zł netto ( koszty te obejmują wyżywienie,
podstawowe leczenie weterynaryjne, obsługę oraz utrzymanie obiektu)

- Kosztów zmiennych, które wynoszą:
a), roboczogodzina pracownika 16,00 zł netto
b), transport psa samochodem l ,70 zł netto za l km

2. W przypadku wykonania usługi będącej przedmiotem umowy w dni robocze
w godz. 15.00-7.00 oraz w soboty, niedziele i święta wynagrodzenie
za l roboczogodzinę zostanie zwiększone o 100%.

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym & dolicza się należny
podatek VAT.

&6
1. Rozliczenie za wykonaną usługę dokonywane będzie na koniec każdego
miesiąca.
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne będzie przelewem w terminie
14 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

&7
Wyłapywanie zwierząt z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
odbywać się będzie po zgłoszeniu przez wymienioną osobę wskazaną
przez „Zamawiającego"

&8
1. "Zamawiający" będzie dokonywał kontroli zgodności wykonywanych prac
z zakresem rzeczowym.
2. W razie stwierdzenia przez „Zamawiającego" nienależytego wykonania
przedmiotu umowy wzywa on „Wykonawcę" w wyznaczonym pisemnie
terminie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w &2
„Zamawiający" ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia miesięcznego należnego w danym miesiącu.
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„Wykonawca" odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku
wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy.

&10

W chwili gdy umowa pomiędzy „Wykonawca " a „Zleceniodawcą" przestanie
obowiązywać psy stanowią własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Urząd musi zapewnić ich natychmiastowy odbiór.

&11
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

&12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

&13
Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzyga właściwy
Sąd Powszechny.

&14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
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ANEKS
do umowy Nr 1/2013 z dnia 01.01.2013 r,

na zadanie - „wyłapywanie craz opiel-.a nad bezpańskimi psami z terenu Miasta i Gi;.i:,
Chełmiński" zawarty w dniu 29 listopada 2013 r. pomiędzy:

Gminą Miasto i Gminą P.adzyń Ch< faimski • ••. ?kc Towarzystwa Jaszczurczcao 9. NI?: 876-23-
08-769 reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta ś Grahay- R Kr:- ,""--•%. ChodabskiegOs pr/y konfrasysEacś1? Sk
Gramy P. Iwony Malinowskicj,

Zwaną dalej „Zamawiającym"

Panem Arturem Zielaskowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pua

;t .'* - - A " ._

Torem l".

'

'

W §2 pkt. 3 w/w umowy otrzymuje brzmienie:

!. ^.amo\viciiic okrcśionc w Ulewie ^ior-yauzoiiC: j;.;st v< irycie i^i. •; plu. ź ustawy r.
29.01.200 - Prawo Zamóv;ie^ Publiczr-ych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. póz. 907

L.Ó:-'-',';. zań.) c. \vykazane w uniowio usiugi realizowane będą do kwoty 40 000, CC

Pozostała treść umowy pozostaje Dez zmian.

§3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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