
UMOWA NR WPI.272. *&?.. .2013

W dniu .//.^. października 2013 roku w Nowym Dworze Mazowieckim
pomiędzy: Miastem Nowy Dwór Mazowiecki, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Pana Dariusza Tabęckiego

Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna
zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000372116,
Regon: 142749794, NIP: 536-18-98-580,
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
Członka Zarządu Panią Iwonę Kowalik

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 roku Póz. 907 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku - zamówienie uzupełniające", nr sprawy
WPI.271.41.2013, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.
„Utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku - zamówienie uzupełniające".

2. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. l, składa się objęcie opieką
bezpańskich zwierząt z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego wg Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr l do umowy,

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 składają się następujące czynności:
1) objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt z terenu miasta Nowego Dworu

Mazowieckiego, przekazanych do schroniska przez pracowników Straży Miejskiej,
2) wszczepianie zwierzętom mikroczipów służących do identyfikacji zwierzęcia

z wprowadzeniem danych do ogólnodostępnej bazy internetowej,
3) organizowanie akcji promujących adopcję zwierząt przebywających w

schronisku. Adopcja musi być poprzedzona przygotowaniem zwierzęcia do
adopcji. Wydanie zwierzęcia do adopcji nowym właścicielom musi być
potwierdzone na piśmie przez odbiorcę.

§ 2

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§3

1. Bezpośrednio, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć Zamawiającemu:
1) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem Zaświadczenia

Lekarza Weterynarii Powiatowej o nadaniu numeru identyfikacyjnego,
2) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy o współpracy

z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia utylizacji zwłok martwych
zwierząt.

2. Wymienione w ust. l dokumenty stanowić będą odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do
niniejszej umowy.



§ 4

Zamawiający może kontrolować sposób realizacji zawartej umowy. Kontrola
Zamawiającego może obejmować w szczególności:
1) kontrolę stanu pomieszczeń, w których przebywają bezpańskie zwierzęta

z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego,
2) kontrolę prowadzenia rejestru przyjmowanych i wydawanych bezdomnych

zwierząt z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego,
3) sposób wykonania zadania w aspekcie zgodności jego wykonania z umową,

na podstawie której to zadanie jest wykonywane.
Fakt zaistnienia nieprawidłowości powinien być komisyjnie stwierdzony przez osoby
uprawnione ze strony Zamawiającego, w szczególności pracowników Straży Miejskiej
i Wydziału Gospodarki Komunalnej lub inne wskazane przez Zamawiającego osoby do
dokonywania kontroli.
Z kontroli sporządzony zostanie protokół, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, wyznaczony zostanie Wykonawcy termin do ich usunięcia.

§ 5

Strony ustalają maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego
wynikającego z niniejszej umowy na kwotę 45 000,00 złotych brutto (słownie:
czterdzieści pięć tysięcy złotych, zero groszy), w tym należny podatek VAT, przy
czym:
1) za utrzymanie w schronisku bezdomnego zwierzęcia wynagrodzenie wynosi

2 700,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych, zero groszy),
w tym należny podatek VAT;

2) cena podana w pkt 1) stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 Póz. 93 ze. zm.).

Rozliczenie za wykonanie zadania, odbywać się będzie na podstawie faktur
częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca
realizacji tego zadania.
Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez
Wykonawcę.
Zamawiający wypłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy
nr 76 8013 0006 2001 0014 0865 0001 w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego tej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez
Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego

wynikającego z niniejszej umowy, o którym mowa w § 5 ust. l, za każdy dzień
zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3,

2) 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego
wynikającego z niniejszej umowy, o którym mowa w § 5 ust. l, w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. l, w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w § 5
ust. 4, Zamawiający, na pisemne wezwanie Wykonawcy, zobowiązany będzie do
zapłaty odsetek ustawowych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub



wykonuje je nienależycie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin
na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy oraz naprawienia szkody wynikłej
ze zwłoki. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie nie przystąpi do wykonywania zobowiązań albo wykonuje je nienależycie,
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zobowiązań Wykonawcy osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

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 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
Poza postanowieniami ust. l Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) gdy wyznaczony Wykonawcy termin do usunięcia nieprawidłowości

stwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 3 przekracza 10 dni,
2) trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotyczącej sposobu realizacji zadania,
3) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje

zadania zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne,

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
następnego dnia po ogłoszeniu,

5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił
pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych
wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.

§8

Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy
zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej.
Zmiany, o których mowa w ust. l, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień
umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza
umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień
odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w
wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w
przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań



zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu
zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do
zastosowania materiałów równoważnych.

4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w
szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny
uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy
Wykonawcy.

5. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej
umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie
zmian.

§ 9

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, nie może, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego, przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności dokonywać cesji (art.
509 Kodeksu cywilnego) albo przekazu (art. 9211 Kodeksu cywilnego) tych praw lub
obowiązków.

2. W przypadku dokonania czynności, o której mowa w ust. l, wbrew postanowieniom
niniejszej umowy, czynność ta będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego, a
Zamawiający ma prawo, w terminie do miesiąca od powzięcia wiadomości o tym
fakcie, odstąpić od niniejszej umowy i żądać wypłacenia kary umownej, o której
mowa w § 6 ust. l pkt 2, oraz ewentualnego przewyższającego ją odszkodowania z
tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia
(zgodnie z ofertą Wykonawcy}: nie dotyczy.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

3. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr l,
2) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem Zaświadczenia

Lekarza Weterynarii Powiatowej o nadaniu numeru identyfikacyjnego - załącznik
nr 2,

3) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy o współpracy
z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia utylizacji zwłok martwych
zwierząt - załącznik nr 3, /)

4. Umowa niniejsza łącznie z załącznikami zawiera ....<!.,.. ponumerowanych i
parafowanych stron.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:

„Fund

Kontrasygnuję powyższą urnowe
.",< zakresie zabezpiecznia środków

•inansowych w budżecie

?<-DommikfogoKelski czowsko
•nik



UMOWA nr 4 / GK/201% , h l « C
\uU-

w' -S

W dniu 30 stycznia 2013 r w Nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy :

Miastem Nowy Dwór Mazowiecki
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowiecki ul. Zakroczymska 30
NIP 531 - 10 - 00 - 938

reprezentowanym przez :
Zastępcę Burmistrza Miasta - Pana Janusza Mikuszewskiego

zwanym dalej Zamawiającym
a

Centrum Zdrowia Zwierząt Przychodnia Weterynaryjna
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Okulickiego 9
NIP 531 - 115 - 50 - 90 REGON 146090576

reprezentowaną przez :
Lekarza Weterynarii - Pana Dariusza Traczyka

zwanym dalej Wykonawca

została zawarta umowa zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113 póz.759 z póz. zm. )

§1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji
bezdomnym zwierzętom ( psy , koty ) tylko z terenu miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego i doprowadzonych do lecznicy tylko przez mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wypełniania oświadczenia , którego
wzór stanowi załącznik do umowy. Oświadczenia należy wypełniać czytelnie z
zachowaniem kolejności nr oświadczenia w danym miesiącu.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do finansowania wykonanych zabiegów
bezdomnym zwierzętom wyłącznie z terenu miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego .
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§ 4

1. Koszt wykonywanych zabiegów jest zgodny z podanymi stawkami brutto
w złożonej ofercie tj :

a. Sterylizacja suki bezdomnej - 87.-zł.
b. Sterylizacja kotki bezdomnej - 37.-zł.
c. Kastracja psa bezdomnego - 44.-zł.
d. Kastracja kota bezdomnego - 22.-zł.

2. Przyjmuje się limit miesięczny wykonywania wskazanych zabiegów do
2.000.- zł. brutto.

§ 5

1. Wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom ( z terenu miasta
Nowego Dworu Mazowieckiego ) kotów wolno żyjących odbywać może się
tylko za okazaniem stosownego skierowania wydanego przez Urząd Miasta
Wydział Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Limit miesięczny wydania suchej karmy dla kotów do 5 kg. Koszt l kg.
karmy ( zgodnie ze złożoną ofertą ) wynosi 3,90.- zł. brutto.

§6
1. Łączna należność z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć

kwoty 24.234.-zł. ( słownie : dwadzieścia cztery tysiące dwieście
trzydzieści złotych ) .

2. Rozliczenie będzie następowało miesięcznie , do każdej faktury należy
dołączyć oświadczenia - załącznik nr l z wykonanych zabiegów w
danym miesiącu oraz załącznik nr 2 .

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od złożenia faktury w
siedzibie Zamawiającego .

§ 7

Umowa została zawarta do dnia 27 grudnia 2013 roku.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
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§ 9

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadkach gdy :

1. Wykonawca nieterminowo lub nienależycie wykonuje umowę ,
2. Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miejsca
siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

UJRM1STRZA
->/ '
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Załączniki do umowy
1. Załącznik nr l ( oświadczenie)
2. Załącznik nr 2 umown :iO?;

Kontrasygnuję powyższą umowę ẑanió î'''-̂
w zakresie zabezpiecznia środków

finansowych w budżecie ,̂
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UMOWA NR WPI.272. .J... .2012

W dniu ......J. grudnia 2012 roku w Nowym Dworze Mazowieckim
pomiędzy: Miastem Nowy Dwór Mazowiecki, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Z-cę Burmistrza Pana Jacka Gereluka

Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna
zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000372116, Regon:
142749794, NIP: 536-18-98-580,
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
Członka Zarządu Panią Iwonę Kowalik

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 Póz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
zadania pn.: „Utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku", nr sprawy
WPI.271.10.2012, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.

„Utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku".
2. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. l, składa się objęcie opieką

bezpańskich zwierząt z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego wg Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr l do umowy,

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 składają się następujące czynności:
1) objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt z terenu miasta Nowego Dworu

Mazowieckiego, przekazanych do schroniska przez pracowników Straży Miejskiej,
2) wszczepianie zwierzętom mikroczipów służących do identyfikacji zwierzęcia

z wprowadzeniem danych do ogólnodostępnej bazy internetowej,
3) organizowanie akcji promujących adopcję zwierząt przebywających w

schronisku. Adopcja musi być poprzedzona przygotowaniem zwierzęcia do
adopcji. Wydanie zwierzęcia do adopcji nowym właścicielom musi być
potwierdzone na piśmie przez odbiorcę.

§ 2

Umowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku ( lub z dniem jej podpisania, jeśli
zostanie podpisana po 01 stycznia 2013 roku] i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 3

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu:
1) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem Zaświadczenia

Lekarza Weterynarii Powiatowej o nadaniu numeru identyfikacyjnego,
2) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy o współpracy

z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia utylizacji zwłok martwych
zwierząt.

2. Wymienione w ust. l dokumenty stanowić będą odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do
niniejszej umowy.



§ 4

1. Zamawiający może kontrolować sposób realizacji zawartej umowy. Kontrola
Zamawiającego może obejmować w szczególności:
1) kontrolę stanu pomieszczeń, w których przebywają bezpańskie zwierzęta

z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego,
2) kontrolę prowadzenia rejestru przyjmowanych i wydawanych bezdomnych

zwierząt z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego,
3) sposób wykonania zadania w aspekcie zgodności jego wykonania z umową,

na podstawie której to zadanie jest wykonywane.
2. Fakt zaistnienia nieprawidłowości powinien być komisyjnie stwierdzony przez osoby

uprawnione ze strony Zamawiającego, w szczególności pracowników Straży Miejskiej
i Wydziału Gospodarki Komunalnej lub inne wskazane przez Zamawiającego osoby do
dokonywania kontroli.

3. Z kontroli sporządzony zostanie protokół, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, wyznaczony zostanie Wykonawcy termin do ich usunięcia.

§ 5

1. Strony ustalają maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego
wynikającego z niniejszej umowy na kwotę 97 200,00 złotych brutto (słownie:
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych, zero groszy), w tym należny
podatek VAT, przy czym:
1) za utrzymanie w schronisku bezdomnego zwierzęcia wynagrodzenie wynosi

2 700,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych, zero groszy),
w tym należny podatek VAT;

2) cena podana w pkt 1) stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 Póz. 93 z późn.
zm.).

2. Rozliczenie za wykonanie zadania, odbywać się będzie na podstawie faktur
częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca
realizacji tego zadania.

3. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez
Wykonawcę.

4. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo
wystawio^l faktury przelewem Jia^fotyP JA£y-konawc\^na rachunek bankowy

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej faktury.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez

Zamawiającego.
§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego

wynikającego z niniejszej umowy, o którym mowa w § 5 ust. l, za każdy dzień
zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3,

2) 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego
wynikającego z niniejszej umowy, o którym mowa w § 5 ust. l, w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. l, w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w § 5
ust. 4, Zamawiający, na pisemne wezwanie Wykonawcy, zobowiązany będzie do
zapłaty odsetek ustawowych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub
wykonuje je nienależycie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin
na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy oraz naprawienia szkody wynikłej



ze zwłoki. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie nie przystąpi do wykonywania zobowiązań albo wykonuje je nienależycie,
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zobowiązań Wykonawcy osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

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 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
Poza postanowieniami ust. l Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) gdy wyznaczony Wykonawcy termin do usunięcia nieprawidłowości

stwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 3 przekracza 10 dni,
2) trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotyczącej sposobu realizacji zadania,
3) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje

zadania zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne,

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
następnego dnia po ogłoszeniu,

5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił
pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych
wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.

§ 8

Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy
zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej.
Zmiany, o których mowa w ust. l, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień
umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza
umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień
odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w
wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w
przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań
zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu
zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do
zastosowania materiałów równoważnych.



Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w
szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny
uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy
Wykonawcy.
Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej
umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie
zmian.

§ 9

Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, nie może, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego, przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności dokonywać cesji (art.
509 Kodeksu cywilnego) albo przekazu (art. 9211 Kodeksu cywilnego) tych praw lub
obowiązków.
W przypadku dokonania czynności, o której mowa w ust. l, wbrew postanowieniom
niniejszej umowy, czynność ta będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego, a
Zamawiający ma prawo, w terminie do miesiąca od powzięcia wiadomości o tym
fakcie, odstąpić od niniejszej umowy i żądać wypłacenia kary umownej, o której
mowa w § 6 ust. l pkt 2, oraz ewentualnego przewyższającego ją odszkodowania z
tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia
(zgodnie z ofertą Wykonawcy): nie dotyczy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego,
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr l,
2) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem Zaświadczenia

Lekarza Weterynarii Powiatowej o nadaniu numeru identyfikacyjnego - załącznik
nr 2,

3) Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy o współpracy
z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia utylizacji zwłok martwych
zwierząt - załącznik nr 3, n

Umowa niniejsza łącznie z załącznikami zawiera ,...SX.... ponumerowanych i
parafowanych stron.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kontrasygnuję powyższą umowę

w zakresie zabezpiecznia środków

finansowych w budżecie
C\00

Wykonawca:




