
uMowA NR 9712015

zawartadnia 1 sierpnia 2015 r. pomigdzy:
Gminq Leszno, A1. Wojska Polskiego 21,05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539, reprezentowanq
ptzez:
Wdjta Gminy Leszno - Pana Andrzeia Ciefilaka
prqt kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pan'Urszuli Jeziorskiei
zw arq dalej Z am aw i ai q cY m
z jednej strony

a

S6Wnf & SPOLA z siedzlbqWilkowa WieS 31, (05-084 Leszno) reprezentowanym przez: Pantq

Monikg Biernackq
zwanp rrWykonawcq"

z uwzglEdneniem zapisu erjt. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycnia 2004 rol<tt Prawo zam6wiefi
\/ publicznych lt1. Dz.IJ. z 2013 r. poz. 907 z p6i:nejszymi zmianami/, o nastqpuj4cej treSci:

$ 1
Zanawialqcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje sig do Swiadczenia ustugi w zakresie opieki

i prqtgotowania bezpartskich ps6w wylapanych na terenie Gminy Leszno do adopcii.

$ 2
Zakr es uslugi obej muj e :
1. hotelowanie ps6w malych w ilo6ci max. 5 sztuk.
2. zapewnienie calodobowego dostgpu do wody do picia,
3. zapewnienie posilk6w dwa razy dzienne (rano i wieczorem). Sucha karma lub posilki gotowane

skladaj4ce sig z migsa,warzry onztyLlub makaron.
4 . zapewnreni e b ezpie cnry ch koj c6w,
5. zapewrienie mozliwoSci wybiegu, spacer6w - minimum 7,5 godz. dziennie,
6. zarrneszczene zdjglprzebywaj4cych w hotelu ps6w na profilu facebook.

$ 3
Wykonawca zobowi4zany jest do wykonania uslugi przewirdzianej w umowie na podstawie

nastgpuj4cego cennika:
l. Cena netto catodobowej opieki z wy|ywienrem w hotelu za jednego psa' 9,7 6 zl.

Kwota brutto przy zastosowaniu obowi4zuj4cej stawki podatku VAT 23o/o wynosi 12 zl
(slownie: dwanaScie zl).

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

31 grudnia 2015 r.

$ s
Wykonawca zobowiqzany jest do posiadania zarejestrowanej dzialalnoSci w zakresie przedmiotu

zam6wienia.



s 6
l. pracownikiem upowaTnionym zlJnEdu C*i"y Leszno do ptzekaryvrania ps6w do hotelu, do

kon.roli oraz do kontaktu w zakresie niniejsz{ umowy jest - Pani Sylwia Skowroriska

nr tel, 725-8A-05 wew. 109 lub 0-501-227-402.
Z. Osob4 upowaznion4 do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Monika Biernacka

D,

umowy.
4. Wykonawca nie powierzy realuacji zadafiwlarikaj4cych z wykonania umowy osobie trzeciej.

$ 7
Upowa2niony pracownik Urzgdu Gminy wynieniony w
prowadzenia miesigcznego rejestru przekazarrych do hotelu

Leszno.
'  

$ s
1. Faktury za wykonanie zakresu umowy bgd4 skladane miesigcznie do 10 dnia kazdego nastqpnego

miesi4ca.
2.Ka1damiesigczna faktura wystawion aqezWykonawca mabyd dostarczonado Zamautiaj4cego

wraz zal4cznil<iern, w kt6rym bgdzie zawarty opis bezdomnych ps6w z terenu Gminy I'eszno

przebywaj4cych w danym miesi4cu w hotelu wrv z iloSci4 dni ich przebywania'oraz informacj4

o ewentuatnej koniecznoSci tansportuz'rderzEcia do gabinetu weterynaryjnego. '

3. platno66 nast4pi pnelewem na konto Wykonawcy wskazane na fbkturze w terminie 14 dni, hcz1c

od daty ohzymania faktury pruezZamawiaj4cego.

s e
1. W przypadku niewywi44rrrania si? z obowi4zk6w wynikaj4cych z niniejszej umowy

Wykonawc a zaplaci na- rzecz Zwrftwraj4cego, opr6cz kwoty wyrikaj4cej z wykonania

tukEp"r"go, tafie karg umown4 w wysokoSci 20% kwot zaplaconych prz3.z Zamawiajqlego

innernu wykonawcy, llt6ry wykona prace zutEptczo. Kara umowna podlega po@ceniu z

nale2noSci, wynikaj 4cych z bieh4cych faktur.
2. Wynagrodzenie nie przystuguje za wadliwe wykonanie ustug stanowi4cej przedmiot umowy.

3. Nienale4de wykonanie umowy stanowi6 bgdzie podstawg do romriqzania umtwy przez

Zanawnj4cego w trybie natychmiastow5rm.

s 1 0
1. Spory powstale na tle niniejszej umowy b9d4 rozsffzygane ptzez s4d powszechny w1a59iwy dla

siedziby Zamawni1cego.
2. Wszelki e 71niany postanowief umownych mog? by6 dokonywane wyl4cznie za zgod? obu stron,

w drodze pisemnej (anekseur), pod rygorem niewa:ino$ci'
3. Umowg sporu4dzono * Z l"a"otdmiqcych egzemplarzach, po I egzurrylatn dlakazdej ze

stron.
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nr tel.: 0-50A-459-775.
3. Zamawiai1cy ma Prawo kontoli
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prowadzonych przez Wykonawcg uqlug w frakcie realizacjt

$ 6 pkt. 1, zobowiqtani jest do
bezdomnych ps6w z terenu GminY
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