
uMowA NR 98/2015

zawartadnia 1 sierpnia 2015 t.pomigdzy:
Gminq Leszno,,lf. woitta polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539, reprezentowan4

ptzez:
Wdjta Gminy Leszno - Pana Andrzeia CieSlaka
prry kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Urszuli Jeziorskiei
zw anq dalej Z am awiai q cYm
z jedrej strony

a

PRZEDSI4BIORSTWEM USI-UGOWO - IIANDLOWYM J & M JOANNA PRUS -

STROWSKA z siedzibqBudki Zelazow skie 1 68, 05 -085 Kampinos

reprezentowanym przen Paniq Joanng Prus - Strowskq
Twanp ,rWykonawcq"

z uwzglEdnieniem zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycn.lla 2004 rol<t Prawo zam6wieri

pubhcln)ch ltj.Dz.U.z20l3r.po".907 zplirnejszymizmianatnt/, o nastgpuj4cej treSci:

$ 1
Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowi4zuje sig do Swiadczetia ustugi w za}resie opieki

i przygonwinia bezpafiskich psdw nrylapanych na terenie Gminy Leszno do adopcjl

s 2
Zakr es uslugi obej muj e :
1. hotelowanie ps6w w iloSci max. 15 sztuk.
2. zapewnienie calodobowego dostgpu do wody do picia,

3. zipewruenie posilk6w dwa razy dzienrtie (rano i wieczorem). Sucha karrna lub mokra (puszki)'

4 . zap ew nieni e b ezpi e czny ch koj c6w,
5. zapewnienie moZhwoSci wybiegu, spacer6w - minimum 1,5 godz. dziennie,

6. zipewnienie ilodstu*o*"j opi.t i weterynaryjnej, chipowarie, zabiegi kastracji i sterylizacji

wg cennika,
7. zimieszczenie zdjE1 przebyvvajqcych w hotelu ps6w na profilu facebook.

s 3
Wykonawc a zobowiqzany jest do wykonania uslugi przewidzianej w umowie na podstawie

nastgpuj 4cego cennika:
i. Cena netto calodobowej opieki zwfiywienem w hotelu za jednego psa - 12,00 z\.

Kwota brutto prry ,^riosowaniu obowi4zuj4cej stawki podatku VAT 23oh wynosi 14,76 zl

(slownie: czternaScie zl 7 61 100).

2. Cenanetto zatransport - za llrllrt 1,00 z\.
Kwota brutto przy iastosowaniu obowi4zuj4cej stawki podatku VAT 23oh wprosi 1,23 zl

(slownie: jeden z\ 23 I 100).

z zakrest ustug oPieki weterYnarY

Lp. Usluga Cena netto Cena brutto

I stervlizacia suki 130,08 zl 160.00 zl

2 kastracia psa 65,A4 zl 80,00 zt

J chipowanie 24,39 zN 30.00 zl
i.l chirurgia ran 32,52 - 97,56 zl. 40,00 - 1,20,00 zl

:

:

t

3. Cen usfu ieki



7

5 antybiotykoterapia 1 Okg wagi 8,00 zi dawka
jednodniowa w

zalezno6ci od
infekcii

9,84 zl dawka
jednodniowa w
zale2no6ci od
infekcii

6 Leczenie przeciw zapalne i przeciwb6lowe
10ke wasi

8,00 zl dawka
iednodniowa

9,84 zl dawka
iednodniowa

7 szczepienie p/wSciekliinie 24,39 zl 30,00

8 szczepierieprzeciwzakuine 24,39 zl 30,00

4. Cenyuslug z zakresu opieki weterynaryjnej, nie wymienione w tabeli, a konieczne do wykonania

t" *r[lqduna stan zdrowia ztxierzqt,negocjowane bgdq ka2donzowo przed wykonaniem zabiegu"

a uzgodnienia cenowe potwierdzone zostan4 w forrrie pisemnej przezZamawiaj4cego i przekazane

Wykonawcy.

$ 4
Umowa niniejsza zostaje zawarta o6 dnia podpisania tj. od dnia I sierpnia 2015 r. do dnia

31 grudnia 2015 r.

s s
Wykonawca zobowi4zany jest do posiadani a zarejestrowanej dzialalnoSci w zakresie przedmiotu

zam6wienia.

$ 6
l. pracownikiern upowainionym zlJrzgdu Gminy Leszno do pnekazywania-ps6w do hotelu, do

kontroli oraz do kontakfu w zakresie niniejszej umowy jest - Pani Sylwia Skowrortska

nrtel. 725-80-05 wew. 109, 0-501-227-442-
2. Osob4 upowaznion4 do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Joanna Prus - Strowska

nr tel.: A-502-708-954.
3. Zanawiaj4cy ma prawo kontroli prowadzonych przez Wykonawcg uslug w trakcie teaLizacji

umowy.
4. Wykonawca nie powierzy rcalizacji zadanwynikaj4cych z wykonania umowy osobie ftzeciei

$ 7
Upowazniony pracownik Urzgdu Gminy wymieniony w $ 6 pkt' 1, zobowiryny jest do

prowadzenia- rniesigcznego rejestru przekazanych do hotelu bezdomnych ps6w z terenu Gminy

Le.s?lts-

$ 8
1. Faktury za wykonanie zakresu umowy bEdq skladane miesigcznie do 10 dnia kazdego nastqpnego

miesi4ca.
Z.fidamiesigczna faktura wystawionaprzezWykonawca ma by6 dostarczona do Zanawiaj?cego

wraa zalqczniktem, w kt6rym bqdzie ziwany opis bezdomnych ps6w z terenu Gminy Leszno

przeaywil4cych w danym miesi4tu w hotelu wraz z ilosci4 dni ich przeby"vania oraz informacj4

o ewentualo"i kotti.r"*Sci hansporfizttiazqcia do gabinetu weterynaryjnego.

3. platnosi nast4pi przelewem na konto wykonawcy wskazane nafalfrxze w terminie 14 dni' licz4c

od daty otrz5rmania faktury ptzez Zanawiajqcego'

$ e
1. W przypadku niewywi4zywania si9 z obowi4zk6w wynikaj4cych z mntejszej umowy

*,,1.onu** zaptacinui""t-i*tawiaj4cego, opr6czkwoty wynikajQcej z wykonaniazastqpczego,



V

takhe karg umown4 w wysokoSci 20% kwot zrylaconych Wfl, Zmautiajqoego inn€,mu
wykonawcy, kt6ry wykona prace zastqpczo. Kara umowna podlega potrqceniu z ndehoSci,
wynikaj 4cych z biehqcych faktur.
2. Wynagrodzelrie nie przptuguj e z-awadliwe wykonanie ustug stanowiEcej przedmiot umowy.
3. Nienalezyte wykonanie umowy stanowid bgdzie podstawg do tozuiqzania umowy Wez
Zamawiajqcego w trybie natyohmiastowym,

$ 1 0
1. Spory powstale na tle niniejszej umowy bgd4 rozstzygane przez sqd powszechny wlaSciwy dla
siedziby Zanawiaj4cego.
2. Wszelkie zmialy postanowief umownych mog4 by6 dokonywane wylqcznie za zgod4 obu stron,
w dro&e pise,mnej (aneksem), pod rygorem niewa2nodci.
3. Umowg sporzqdzono w 2 jednobrzrriqpych egzwplarzach, po I egzwrylarut dlakaidel ze
stron.
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