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UMOWA Nr MiG-RO.272.30.2012 

 
W dniu 28.12.2012 r. w Skępem pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 
Skępe zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
1. Andrzeja Gatyńskiego – Burmistrza 
przy kontrasygnacie Barbary Leśniewskiej - Skarbnika 
 
a  
Panem Arturem Zielaskowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowym „DANIEL” z siedzibą 87-300 Grudziądz, ul. Nad 
Torem 1 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadań własnych Gminy w zakresie opieki na 
bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z ternu Miasta i Gminy 
Skępe w 2013 roku, zgodnie z ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
Dokumenty  te stanowią integralną część umowy. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
obowiązującymi normami i wytycznymi organów nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego oraz 
zgodnie z zakresem i wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
złożoną ofertą. 

 
§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest umowne 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 wyraża się kwotą brutto:  
a. Część nr 1 - za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (stawka za 1 dzień w 

odniesieniu do 1 zwierzęcia) 18,45 zł, 
słownie: osiemnaście i 45/100 zł, 
w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. 3,45 zł,  
słownie trzy i 45/100 zł, 
netto 15,00 zł, 
słownie piętnaście i 00/100 zł, 

b. Część nr 2 - za wyłapywanie bezdomnych zwierząt (stawka za wyłapanie 1 zwierzęcia)  
570,00 zł, 
słownie: pięćset siedemdziesiąt i 00/100 zł,   
w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. 106,59 zł, 
słownie sto sześć i 59/100 zł, 
netto 463,41 zł, 
słownie czterysta sześćdziesiąt trzy i 41/100 zł, 
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3. Strony ustalają , że cena wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ceną stałą w 
okresie ważności niniejszej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji (za wyjątkiem 
sytuacji wskazanych w SIWZ).  

4. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur 
wystawionych przez wykonawcę w ciągu siedmiu pierwszych dni następnego miesiąca. 

5. Faktury obejmować będzie faktycznie wykonaną ilość usług. W przypadku, gdy w danym 
okresie rozliczeniowym ilość wykonanych usług przekroczy zakładaną w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zostaną one rozliczone na podstawie zamówienia 
uzupełniającego.  

6. Płatności za usługę zostaną zrealizowana przelewem w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

7. Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 2 pociągnie za sobą obowiązek 
zapłaty ustawowych odsetek. 

 
§ 4 

 
1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej 

wymienione kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% 
wynagrodzenia łącznego za cały okres trwania umowy (łączna wartość umowy biorąc 
pod uwagę założenia ilości zwierząt wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia), o którym mowa w § 3 ust. 1, 
b) za zwłokę, wadliwe lub nieterminowe wykonywanie usług określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty wynagrodzenia 
łącznego za cały okres trwania umowy (łączna wartość umowy biorąc pod uwagę 
założenia ilości zwierząt wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia), o którym mowa w § 3 ust. 1 
c) za wady wynikłe z winy Wykonawcy, a nie dające się usunąć w wysokości 15% 
wynagrodzenia łącznego za cały okres trwania umowy (łączna wartość umowy biorąc 
pod uwagę założenia ilości zwierząt wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia), o którym mowa w § 3 ust. 1.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia 
łącznego za cały okres trwania umowy (łączna wartość umowy biorąc pod uwagę 
założenia ilości zwierząt wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia), o 
którym mowa w § 6.  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 
 

§ 5 
 
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest: 
Lucjan Stroiński - tel. 054 287-70-65 
2. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia jest: 
Artur Zielaskowski - tel. 056 46-46-100 

 
§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w dni nauki 
szkolnej. 
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§ 7 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej usługi  
(art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Powierzenie realizacji zadania podwykonawcy możliwe jest za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego pod rygorem uchylenia się od odpowiedzialności Zamawiającego od 
zobowiązań wobec podwykonawcy. 

 
§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 10 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują 
się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego. 
 

§ 11 
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania. 
 

§ 12 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
                        WYKONAWCA:                                              ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
 
 

 


