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UMOWA NR 99/2015

zawartadnia 1 sierpnia 2015 t.pomigdzy:
Gminq Lesztto, A1. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539, reprezentowanq

przez:
W6'jta Gminy Lesuto - Pana Andrzeja CieSlaka
pr4t kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Urszuli Jeziorskiei
rw {rq dalej Z am awini qcY m
z jednej strony

a

Hot - Dogz z siedzib4Drwalew ul. Parkowa 6,05-657 Chyn6w
reprezentowany przez: Paniq Magdg Karczewskq
zwarrp ,rWykonawcq"

z uwzglEdnieniem zapisu art. 4 pkt. S ustawy z dnra 29 stycznia 2004 roktt Prawo zam6wieri

publiclnych ltj.Dz.U.z20l3r.poz.907 zp6finejszymiznianatnil,o nastgpuj4cej treSci:

$ 1
Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowi4zuje sig do Swiadczenra uslugi w zakresie opieki

i przygotowania bezpafiskich psdw wylapanych nu terenie Gminy Leszno do adopciL

$ 2
Zakl'.es uslugi obejmuje:
1. hotelowanie ps6w, przylgcierwierzqt agresywnych i wycofanych,
2. zapewnienie calodobowego dostgpu do wody do picia,
3. zapewnienie posilk6w dwa ruzy dzienne (rano i wieczorem). Sucha karm4 karrra mokra lub

positrki gotowane.
4. zap ew nienie b ezpie czny ch koj c6w,
5. zapewnienie moZliwoSci wybiegu, spacer6w - minimum 1,5 godz. dziennie,
6 . zap ew nteni e podstawowej opieki weterynaryj nej,
7. zarnieszczenie zdlE1 pnebyvaj4cych w hotelu ps6w na profilu facebook.

s 3
Wykonawc a zobowi4zany jest do wykonania uslugi przewidzianej w umowie na podstawie

nastgpuj 4cego cennika:
t. Cena nefio calodobowej opieki zwylywiefiem w hotelu za jednego psa - 9,76 zl'

Kwota brutto prry ,rttosowaniu obowi4zuj4cej stawki podatku VAT 23oh wynosi 12 zl

(slownie: dwanaScie zl).

2. Cenane,fro zatransport - zall<llr,1,00 zl.
Kwota brutto przy zastosowaniu obowi4zuj4cej stawki podatku VAT 23oh wynosi 1,23 zl

(slownie: j eden zl 23 I 100).

z zak<resu ustug opieki weterynaryine

Lp. Usluqa Cena brutto

I stervlizacia suki Do 260,00 zl

2 kastracia psa Do 160,00 zl

J chioowanie 9,00 zN

J .

{
tt_



/

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

," *rglEdona stan zdrowia zwieruqt, negocjowane bgd4 kahdorazowo ptzed wykonaniern zabiegl

a uzgodnienia cenowe potwierdzone zostan4 w formie pisemnej przez Zatnawt'aj4cego i ptzekazane

Wykonawcy.

$ 4
Umowa niniejsza zostaje zawarta od dnia podpisania tj. od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia

3L grudnia 2015 r.

s s
Wykonawc a zobowtapany jest do posiadani a zarejestrowanej dzialalnoSci w zakresie przedmiotu

zam6wienia.

$ 6
1. Pracownikiem upowaZnionp z Urzgdu Gminy Leszno do

kontroli oraz do kontaktu w zakresie niniejszej umowy
nr tel. 725-80-05wew. 109 lub nr tel.: 0-501 -227 -402.

2. Osob4 upowa:Znion4 do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Magdalena Karczewska

nr tel. 0-503-170-652.
3. Zantawtajqcy ma prawo kontroli prowadzonychprzez Wykonawca uslug w trakcie rcalizacjr

umowy.
4. Wykonawca nie powierzy realizacji zadanwynikaj4cych z wykonania umowy osobie trzeciej.

$ 7
Upowa2niony pracownik Urzgdu Gminy wymieniony w $ 6 pkt. 1, zobowi4zany jest do

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

Leszno.

$ 8
1 . Faktury za wykonanie zakresu umowy bgd4 skladane miesiEcznie do 10 dnia kazdego nastgpnego

miesi4ca.
Z. fidamiesigczna faktura wystawion aprzez Wykonawca ma by6 dostarczona do Zamawtaj4cego

wraz zaNqcz.nikiem, w kt6rym bgdzie zawarty opis bezdomnych ps6w z terenu Gminy Leszno

przehywajqcych w danym miesi4cu w hotelu wraz z iloSci4 dni ich przehywania oraz informacj4

L ewentualnej koniecznoSci transportu zwierzqcia do gabinetu weterynaryjnego'
3. platnoS6 nast4pi przelewem nakonto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni, Iiczqc

od daty ofizymania faktury przez Zanrawiajqcego.

s e
1. W przypadku niewyrvi4zywania sig z obowi4zk6w wynikaj4cych z ntniejszej umowy

Wykonawca zapNacinarzeczZamawiaj4cego, opr6cz kwoty wyntkaj4cej z wykonaniazastEpczego,

tak1e karg umown4 w wysokoSci 20% kwot zaphaconych przez Zamawiajqcego innemu

wykonawcy, kt6ry wykona prace zastgpczo. Kara umowna podlega potrEceniu z naleznoSci,

wynikaj 4cych z bieh4cy ch faktur.
2.-Wynbgro dzerienie przyshu gaje zawadliwe wykonanie ustugi stanowi4cej przedmiot umowy.

3. Nienale2yte wykonanie umowy stanowi6 bgdzie podstawq do tozwtqzania umowy przez

Zarnawiaj1cego w trybie natychmiastowyrn.

przekazywania ps6w do hotelu, do
jest - Pani Sylwia Skowroriska
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s 1 0
1. Spory powstale na tle niniejszej rxnowy bgdqrozstzygeurre1rzez sqd.powszechny wlaSciwy dla

siedziby Zamawialqcngo .
2. Wszilki e nnianypostarowien umownych mogq byc dokonywane wl4caie z'azgod4 obu stron'

w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem niewainoSci.
3. Umowi rpooqd"ooo * Z i"aooUtooi4cych egzenrylwzach, po I egzemplaran dlakuidq ze

suon.

ZAMAWTAJACY WYKONAWCA
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