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Umowa Nr

Zawarta w dniu: 09 stycznia 2015 roku w Wolbromiu

£SX»- URZĄD MIASTA l GM!
z siedzibą przy: ul. Krakowska l, 32-340 Wolbrom
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Adama Zielnika
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta i Gminy w Wolbromiu - Jana Turka
NIP 637-20-03-423
zwanym dalej Zamawiającym
a:
Beatą Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
Firma Handlowa
Beata Kowalczyk
43-400 Cieszyn
ul. Cicha 10
NIP 548-200-53-97
zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsze postępowanie wyłączone zostało ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. /tekst jedn. z 2013 r. póz. 907 ze zm./ na podstawie art. 4 pkt 8, gdyż szacunkowa wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest odbiór wyłapanych, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wolbrom.
2. Umowę zawarto na czas określony: od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy
wynagrodzenie za każde przekazane zwierzę w wysokości: 800 zł netto + 23% Vat, tj. 984 zł brutto
(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
2. Dodatkowo w celu utrzymania schroniska w ruchu, Zamawiający zobowiązuje się wypłacić
Wykonawcy miesięczny ryczałt w wysokości: 900 zł brutto (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
3. Łączne wynagrodzenie wymienione w pkt l i 2 przez okres trwania niniejszej umowy obejmuje:
umieszczenie zwierzęcia w schronisku i wszystkie koszty związane z dalszym postępowaniem z nim, w tym
m.in. opieka weterynaryjna.
4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zwierząt dostarczonych transportem własnym
Zamawiającego. Przekazanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na podstawie pisemnego protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie zwierzęcia do schroniska, będącego jednocześnie
warunkiem wypłacenia wystawionej przez Zamawiającego faktury.

§3

W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia w schronisku celem jego odebrania, Wykonawca
obciąży właściciela zwierzęcia kosztami pobytu zwierzęcia w schronisku. Wykonawca ma obowiązek
powiadomienia Zamawiającego o powyższych przypadkach.

§4

1. Za wykonane zadanie, wynagrodzenie o którym mowa w § 2 niniejszej umowy będzie płatne w
formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy: Bank PKO o/Cieszyn Nr 05 1020 1390 0000 6202
0383 7101 na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od jego dostarczenia do tut. Urzędu.
2. IM/ura będzie wystawiona na koniec każdego miesiąca.



§ 5

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku
urzędowej zmiany podatku Vat.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innym osobom
bez zgody Zamawiającego.

§7

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne pozwolenia, umiejętności, środki, sprzęt i doświadczenie do
wykonywania zadań wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje sieje wykonywać z zachowaniem
należytej staranności samodzielnie.

§ o
8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych

od Wykonawcy w wysokości 20% wartości o której mowa w § 2 pkt 2.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy wskutek

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% wartości o której mowa w § 2
pkt2.

4. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

§9

Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia. W przypadku naruszenia postanowień Umowy może ona zostać rozwiązana bez zachowania
okresu wypowiedzenia. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksy Cywilnego.

§H

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§12

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 1 3

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i l egz. dla
Wykonawcy.
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