
U M O W A NR 4/2013

zawarta w dniu 28 stycznia 2013 roku

pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-00-17-407,
Regon 000530590, reprezentowaną przez:
Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefa Zająca,
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Anny Walczak, działającej
z upoważnienia Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Moniki Ordak,
zwaną dalej „Zamawiającym",
a
Gabinetem Weterynaryjnym Marta Iwan-Kochańska, ul. Zielona 1A, 05-140 Serock, NIP:
718-165-95-15, REGON: 015667913, działającym na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
reprezentowanym przez:
Właściciela - Martę Iwan-Kochańską,
zwaną dal ej „Wykonawcą"

Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, póz. 759 z późn. zm.) - zamówienie poniżej 14.000 euro.

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

1. Wyłapywanie i transportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt - psów, z terenu
Miasta i Gminy Serock.

2. Wyłapywanie i transportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt - cały miot
młodych szczeniąt z terenu Miasta i Gminy Serock.

3. Wyłapywanie i transportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt - cały miot
młodych szczeniąt wraz z suką (matką) z terenu Miasta i Gminy Serock.

4. Wyłapywanie i transportowanie do miejsca czasowego pobytu bezdomnych zwierząt -
psów, z terenu Miasta i Gminy Serock.

5. Transportowanie zwierzęcia z miejsca czasowego pobytu do schroniska.
6. Przeprowadzenie eutanazji z konieczności (ślepych miotów bezdomnych suk lub kotek,

zwierząt powypadkowych, nierokujących na dalsze leczenie, cierpiących) w tym odbiór
zwłok bezdomnych uśpionych zwierząt:
a) ślepy miot (bez względu na liczbę sztuk)
b) psy (bez względu na masę ciała),
c) koty (bez względu na masę ciała).

7. Udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzęciu poszkodowanemu
np. w wyniku potrącenia przez samochód, pobitemu, pogryzionemu.

8. Świadczenie opieki weterynaryjnej nad zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę
(dokarmianie podczas obserwacji i szczepienie przeciwko wściekliźnie).

9. Inne usługi weterynaryjne (opatrzenie i odwiezienie do ogrodu zoologicznego lub azylu
rannych dzikich zwierząt np. bociana, łabędzia).

10. Przekazywanie zwierząt, o których mowa w ust. l, 2 3 i 5 do schroniska dla bezdomnych
zwierząt, z którym Zamawiający będzie miał podpisaną umowę w zakresie przyjmowania
zwierząt. ZA ZGODNOŚĆ / O R Y G I N A Ł E M

11. Dokonywanie w schronisku, o którym mowa w ust. 10 potwierdzeń ̂ M^2dniiaHzwie¥żl^Pi<i

lub dokonywanie potwierdzeń dostarczenia zwierząt do miejsca czasowego pobytu, naK) npbjtu.
druku karty, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. a

12. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do wyłapywania i transportowania bezdomnych
zwierząt, spełniającego wymagania określone przepisami prawa.



13. Zapewnianie bezpiecznych i humanitarnych warunków wyłapywania i transportowania
zwierząt.

14. Zapewnienie dyspozycyjności świadczenia usługi i kontaktu telefonicznego.
15. Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.), Rozporządzeniu
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt
(Dz. U. z 1998 r., Nr 116, póz. 753), Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym
działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE)
Nr 1255/97 (Dz. U. UE L. z 2005 r., Nr 3, póz. l z późn. zm.).

16. Ochrony danych osobowych osób, które mogą się znaleźć na załączniku nr 2 i 3
do mniejszej umowy. Dane te Wykonawca wykorzystywać będzie wyłącznie do celów
realizacji niniejszej urnowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, póz. 926 z późn. zm.).

§2
Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku.

§3
1. Wykonawca przystąpi do realizacji zadań, o których mowa w § l niniejszej umowy, po

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od Zamawiającego pod nr tel.: 501 559 418
2. W przypadku otrzymania zlecenia, o którym mowa w ust. l, Wykonawca sporządza

dokumentację jego przyjęcia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do
niniejszej umowy.

3. Czas podjęcia interwencji ustala się max. do 6 godz., a w przypadku zwierząt rannych
oraz stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt do l godz.,
licząc od czasu otrzymania telefonicznego zlecenia od Zamawiającego.

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do dokonywania telefonicznych zleceń,
na wykonanie czynności określonych w § l są:

- pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa,
- funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku.
- dyżurni Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,

którzy zobowiązani są na tę okoliczność sporządzić pisemną dokumentację, wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami
prawa w zakresie wykonywanych usług, objętych niniejszą umową.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. l niniejszej umowy strony

ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 384,25 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery
złote, dwadzieścia pięć groszy) + należny podatek VAT- za l dorosłą sztukę.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 2 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 148,14 zł (słownie: sto czterdzieści osiem
złoty-ch, czternaście groszy) + należny podatek VAT - bez względu na liczbę osobników

Ul^pWJfcie.' -,, y w S E R G C K U
3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 3 niniejszej umowy strony

iłSta]5yHĄw^2ag2c$zenie w wysokości netto 416,66 zł (słownie: czterysta szesnaście
złotych, sześćdziesiąt sześć groszy) + należny podatek VAT — za l dorosłą sztukę wraz
z małymi, bez względu na ich liczbę w miocie.



4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 4 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 361,11 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden
złotych, jedenaście groszy) + należny podatek VAT- za l dorosłą sztukę.

5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 5 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 138,88 zł. (słownie: sto trzydzieści osiem
złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) + należny podatek VAT- za l dorosłą sztukę.

6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 6 niniejszej umowy strony
ustalaj ą wy nagrodzenie w wysokości:
a) 111,11 zł netto (słownie: sto jedenaście złotych, jedenaście groszy) + należny podatek

VAT, za l ślepy miot,
b) 231,48 zł netto (słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych, czterdzieści osiem groszy)

+ należny podatek VAT, za l sztukę,
c) 138,88 zł netto (słownie: sto trzydzieści osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) +

należny podatek VAT, za l sztukę.
7. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 7 mniejszej umowy strony

ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 185,18 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć
złotych, osiemnaście groszy) + należny podatek VAT - za l sztukę,

8. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 8 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 120,37 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych,
trzydzieści siedem groszy) + należny podatek VAT - za każdorazową opiekę
weterynaryjną nad zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę, tj. dokarmianie i szczepienie
przeciwko wściekliźnie.

9. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 9 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 212,96 zł (słownie: dwieście dwanaście
złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) + należny podatek VAT - za każdorazowe
opatrzenie i zawiezienie do ogrodu zoologicznego lub azylu l rannego dzikiego
zwierzęcia.

10. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 1-7 i 9, w niedziele oraz dni
świąteczne strony ustalaj ą podwyższenie wynagrodzenia o 20% względem wynagrodzenia
podstawowego.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. l -9 zostało określone na podstawie oferty,
która stanowi załącznik nr l do niniejszej umowy.

12. Zamawiający wypłaci kwotę, o której mowa w ust. 1-9, w terminie do 30 dni, od daty
otrzymania faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

13. Podstawą do wypłaty będzie złożona Zamawiającemu faktura VAT wraz z kartami
potwierdzającymi przyjęcie i wykonanie usługi, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.

14. Fakturę należy wystawiać na Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock,
NIP 536-00-17-407.

15. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
16. Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 9170,00 zł brutto (słownie:

dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych).

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

zwłoki Wykonawcy w realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3, w wysokości 20,00zł.
/słownie: trzydzieści złotych/ za każdą godzinę zwłoki,
odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 2.000,00 zł. /słownie: dwa tysiące złotych/. 7-noNOść / O R Y G I N A Ł E M

2. Zamawiający może pobierać należną od Wykonawcy karę umowną także prge^p^nącełJifóY w SEROCK
z wystawionej faktury VAT.

dmą 201^-12-29



3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł. /słownie: dwa
tysiące złotych/.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w § 5 ust. 12 niniejszej
umowy, Wykonawca naliczać będzie ustawowe odsetki.

§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania warunków umowy, może ona zostać rozwiązana

bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

§8
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
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U M O W A N R 14/2013

zawarta w dniu 5 września 2013 roku
pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-00-17-407,
Regon 000530590, reprezentowaną przez:
Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefa Zająca,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Moniki Ordak,
zwaną dalej „Zamawiającym",
a
Gabinetem Weterynaryjnym Marta Iwan-Kochańska, ul. Zielona 1A, 05-140 Serock, NIP:
718-165-95-15, REGON: 015667913, działającym na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
reprezentowanym przez:
Właściciela - Martę Iwan-Kochańską,
zwaną dalej „Wykonawcą"

Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 907) - zamówienie poniżej 14.000 euro.

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:
1. Wyłapywanie i transportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt - psów, z terenu

Miasta i Gminy Serock.
2. Wyłapywanie i transportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt - cały miot

młodych szczeniąt z terenu Miasta i Gminy Serock.
3. Wyłapywanie i transportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt - cały miot

młodych szczeniąt wraz z suką (matką) z terenu Miasta i Gminy Serock.
4. Wyłapywanie i transportowanie do miejsca czasowego pobytu bezdomnych zwierząt -

psów, z terenu Miasta i Gminy Serock.
5. Transportowanie zwierzęcia z miejsca czasowego pobytu do schroniska lub osoby

adoptującej.
6. Przeprowadzenie eutanazji z konieczności (ślepych miotów bezdomnych suk lub kotek,

zwierząt powypadkowych, nierokujących na dalsze leczenie, cierpiących) w tym odbiór
zwłok bezdomnych uśpionych zwierząt:
a) ślepy miot (bez względu na liczbę sztuk)
b) psy (o masie ciała do 10 kg),
c) psy (o masie ciała powyżej 10 kg),
d) psy (o masie ciała powyżej 30 kg),
e) psy (o masie ciała powyżej 40 kg),
f) koty (bez względu na masę ciała).

7. Udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzęciu poszkodowanemu
np. w wyniku potrącenia przez samochód, pobitemu, pogryzionemu.

8. Świadczenie opieki weterynaryjnej nad zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę
(dokarmianie podczas obserwacji i szczepienie przeciwko wściekliźnie).

9. Inne usługi weterynaryjne (opatrzenie i odwiezienie do ogrodu zoologicznego lub azylu
rannych dzikich zwierząt np. bociana, łabędzia).

10. Przekazywanie zwierząt, o których mowa w ust. l, 2 3 i 5 do schroniska dla bezdomnych
zwierząt, z którym Zamawiający będzie miał podpisaną umowę w zakresie przyjmowania
zwierząt. ZA ZGODNOŚĆ z O R Y G I N A Ł E M

11. Dokonywanie w schronisku, o którym mowa w ust. 10 potwierdzeń cTOfiMSk' zwHą¥R

lub dokonywanie potwierdzeń dostarczenia zwierząt do miejsca czasoweg&pobjjtu^na
druku karty, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.



12. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do wyłapywania i transportowania bezdomnych
zwierząt, spełniającego wymagania określone przepisami prawa.

13. Zapewnianie bezpiecznych i humanitarnych warunków wyłapywania i transportowania
zwierząt.

14. Zapewnienie dyspozycyjności świadczenia usługi i kontaktu telefonicznego.
15. Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.), Rozporządzeniu
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt
(Dz. U. z 1998 r., Nr 116, póz. 753), Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym
działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE)
Nr 1255/97 (Dz. U. UE L. z 2005 r., Nr 3, póz. l z późn. zm.).

16. Ochrony danych osobowych osób, które mogą się znaleźć na załączniku nr 2 i 3
do niniejszej umowy. Dane te Wykonawca wykorzystywać będzie wyłącznie do celów
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, póz. 926 z późn. zm.).

§2
Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku.

§3
1. Wykonawca przystąpi do realizacji zadań, o których mowa w § l niniejszej umowy, po

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od Zamawiającego pod nr tel.: 501 559 418
2. W przypadku otrzymania zlecenia, o którym mowa w ust. l, Wykonawca sporządza

dokumentację jego przyjęcia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do
niniejszej umowy.

3. Czas podjęcia interwencji ustala się max. do 6 godz., a w przypadku zwierząt rannych
oraz stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt do l godz.,
licząc od czasu otrzymania telefonicznego zlecenia od Zamawiającego.

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do dokonywania telefonicznych zleceń,
na wykonanie czynności określonych w § l są:

- pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa,
- funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku.
- dyżurni Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,

którzy zobowiązani są na tę okoliczność sporządzić pisemną dokumentację, wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§4
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami
prawa w zakresie wykonywanych usług, objętych niniejszą umową.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. l niniejszej umowy strony

ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 384,25 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery
złote, dwadzieścia pięć groszy) + należny podatek VAT- za l dorosłą sztukę.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 2 niniejszej umowy strony
vynagrodzenie w wysokości netto 148,14 zł (słownie: sto czterdzieści osiem

^c^tórńascie groszy) + należny podatek VAT - bez względu na liczbę osobników
w miocie-,, _p_ n Q
£SNfrykoTianie przeamiotu zamówienia określonego w § l ust. 3 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 416,66 zł (słownie: czterysta szesnaście



złotych, sześćdziesiąt sześć groszy) + należny podatek VAT - za l dorosłą sztukę wraz
z małymi, bez względu na ich liczbę w miocie.

4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 4 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 361,11 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden
złotych, jedenaście groszy) + należny podatek VAT- za l dorosłą sztukę.

5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 5 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 138,88 zł. (słownie: sto trzydzieści osiem
złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) + należny podatek VAT- za l dorosłą sztukę.

6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 6 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości:
a) 138,88 zł netto (słownie: sto trzydzieści osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) +

należny podatek VAT, za l ślepy miot,
b) 185,18 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych, osiemnaście groszy) + należny

podatek VAT, za l sztukę,
c) 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, zero groszy) + należny podatek VAT,

za l sztukę,
d) 361,11 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden złotych, jedenaście groszy) +

należny podatek VAT, za l sztukę, *
e) 416,66 zł netto (słownie: czterysta szesnaście złotych, sześćdziesiąt sześć groszy) +

należny podatek VAT, za l sztukę,
f) 148,14 zł netto (słownie: sto czterdzieści osiem złotych, czternaście groszy) + należny

podatek VAT, za l sztukę.
7. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 7 niniejszej umowy strony

ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 185,18 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć
złotych, osiemnaście groszy) + należny podatek VAT - za l sztukę,

8. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 8 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 120,37 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych,
trzydzieści siedem groszy) + należny podatek VAT — za każdorazową opiekę
weterynaryjną nad zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę, tj. dokarmianie i szczepienie
przeciwko wściekliźnie.

9. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 9 niniejszej umowy strony
ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 212,96 zł (słownie: dwieście dwanaście
złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) + należny podatek VAT - za każdorazowe
opatrzenie i zawiezienie do ogrodu zoologicznego lub azylu l rannego dzikiego (
zwierzęcia.

10. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § l ust. 1-7 i 9, w niedziele oraz dni
świąteczne strony ustalaj ą podwyższenie wynagrodzenia o 20% względem wynagrodzenia
podstawowego.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1-9 zostało określone na podstawie oferty,
która stanowi załącznik nr l do niniejszej umowy.

12. Zamawiający wypłaci kwotę, o której mowa w ust. 1-9, w terminie do 30 dni, od daty
otrzymania faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

13. Podstawą do wypłaty będzie złożona Zamawiającemu faktura VAT wraz z kartami
potwierdzającymi przyjęcie i wykonanie usługi, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.

14. Fakturę należy wystawiać na Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock,
NIP 536-00-17-407.

15. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówfelfi&PN0^ Z
16. Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 3000,00 zł bnW^Mie^jP

tysiące złotych, zero groszy). „Qjij .p. o 1



§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki Wykonawcy w realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3, w wysokości 10,00zł.
/słownie: dziesięć złotych/ za każdą godzinę zwłoki,

- odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 600,00 zł. /słownie: sześćset złotych/.

2. Zamawiający może pobierać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie
z wystawionej faktury VAT.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 600,00 zł. /słownie: sześćset
złotych/.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w § 5 ust. 12 niniejszej
umowy, Wykonawca naliczać będzie ustawowe odsetki.

§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania warunków umowy, może ona zostać rozwiązana

bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

§8
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Z-ca BL RAfllSTRZA

mgr Józ^i Zając

Skarbnik
Miasta i Gminy

'
mgr Monika Ordak

ZA ZGODNOŚĆ L ORYGINAŁEM
'.R74D MIASTA l GMINY W SEROCKl)
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A N E K S
z dnia 6 grudnia 2013 roku

do umowy Nr 14 / 2013 z dnia 5 września 2013 roku, zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Serock,
ul. Rynek 21, 05-140 Serock, NIP: 536-00-17-407, REGON: 000530590, reprezentowaną przez:
Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefa Zająca,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Moniki Ordak,
zwaną dalej „Zamawiającym",
a
Gabinetem Weterynaryjnym Marta Iwan-Kochańska, ul. Zielona 1A, 05-140 Serock, NIP:718-165-95-15,
REGON: 015667913, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowanym przez:
Właściciela - Martę Iwan-Kochańska
zwaną dalej „Wykonawcą"

§1

W umowie Nr 14/2013 z dnia 5 września 2013 roku z dniem 6 grudnia 2013 roku strony wprowadzają
następujące zmiany:

- § 5 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, zero
groszy)".

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§2

§3

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

Z-ca BURM/IŚTRZA

mgr Józ

WYKO

7,1 7i?nrH
URZĄD !V.(*
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mgr Monika Ordak




