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Umowa Nr 25/2013

Zawarta w dniu 13 lutego 2013 pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto, z siedzibą ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, zwaną w dalszej części umowy
„Zamawiającym" reprezentowana przez:

Sławomira Dariusza Zalewskiego - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy

a

Stanisławem Szymczykiem prowadzącym działalność pn: Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna,
Sklep Zoologiczno-Wędkarski lek wet. Stanisław Szymczyk, 09 -100 Płońsku, ul. Młodzieżowa 17 na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Płońska z dnia 2 grudnia
2009 roku pod numerem 1531, REGON 130015653 zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą".

Umowa została zawarta zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 ) - wartość zamówienia netto nie przekracza 14 tysięcy euro.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do odławiania bezpańskich psów z terenu administracyjnego
Gminy Nowe Miasto i zapewnienia im miejsca w schronisku oraz podejmowania czynności
związanych z adopcją.

2. Wyłapywanie zwierząt odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne Zamawiającego.

3. Termin wykonania usługi odłowienia ustala sî  na 48 godzin, od chwili telefonicznego
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

§2

Zakres świadczonych usług obejmuje:

a/ przybycie na miejsce zgłoszenia i odłowienie bezpańskiego lub podejrzanie zachowującego się psa,

b/ szczepienia ochronne,

c/ przygotowanie psa do adopcji,

d/ transport do schroniska,

e/dokonanie opłaty schroniskowej za odłowionego psa.

§3

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2013 roku.

§4

l.Ceny wykonanych usług o których mowa w § 2 strony ustalają w sposób następujący:

a/odłowienie psa 350 zł netto + 28 zł ( 8 % VAT) =378 zł brutto

b/szczepienia ochronne 50 zł netto + 4 zł ( 8 % VAT) = 54 zł brutto



c/ transport do miejsca adopcji lub schroniska 100 zł netto + 8 zł ( 8 % VAT) = 108 zł brutto

d/ koszty sterylizacji, kastracji i kwarantanny w przypadku adopcji:

- osobnik dorosły l 200 zł / szt netto + 96 zł ( 8 % VAT) = 1296 zł brutto

600 zł / szt netto + 48 zł ( 8 % VAT) = 648 zł brutto- szczeniak

e/ opłata schroniskowa

-osobnik dorosły

- szczeniak

1200 zł /szt netto + 96 zł (8 % VAT) = 1296 zł brutto

600 zł /szt netto + 48 zł ( 8 % VAT) = 648 zł brutto

2.Razem koszty odłowienia i oddania do adopcji lub odłowienia i umieszczenia w schronisku:

a/ osobnik dorosły 1700 zł / szt netto + 8 % VAT = 1836 zł brutto / szt

b/ szczeniak 1100 zł / szt netto + 8 % VAT = 1188 zł brutto / szt

§5

Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznie wykonanych usług po cenach
jednostkowych. Zamawiający wypłaci należność za wykonanie usług wymienionych w § 2 w terminie
14 dni od chwili przedłożenia faktury przez Wykonawcę. Faktura powinna zawierać usługi
wymienione w § 4 ust.l umowy, w przypadku odłowienia i dostarczenia psa do schroniska.
Wykonawca dodatkowo dołączy dowód dostawy do schroniska.

§6

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary
umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

a/ 10 % wynagrodzenia umownego - brutto określonego w § 4 ust.2 umowy, gdy odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po jego stronie,

b/ 10 % wynagrodzenia umownego - brutto określonego w § 4 ust.2 umowy gdy
Zamawiający odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

2. Za usługi nie potwierdzone zgodnie z zapisem § 5 Zamawiający nie wypłaci należności.

§7

Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą przez Sąd właściwy
rzeczowo wg siedziby Zamawiającego.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Umowę sporządzę
Zamawiającego.
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