
Urząd Gminy Wińsko

GMINA WlftSKO
S6-160 WIŃSKO

woj. dolnośląskie Umowa RGOś nr 2/2018
świadczeniu usłu8 lekarsko-weterynaryjnych

zawarta w dniu 02.01.2018 w Wińsku, stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 ze zm.) pomiędzy:
Gminą Wińsko, z siedzibą 56-160 Wińsko, pl. Wolności 2,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Wińsko - Jolanta Krysowata - Zielnica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wińsko - Anna Kupczyk,
zwaną dalej „Gminą",
a
Arturem Różyckim Przychodnią Weterynaryjną z siedzibą 56-120 Brzeg Dolny
ul. Zwycięstwa 8 Regon 932693020 NIP 222-058-50-67
zwanym dalej „Wykonawcą",
zwanych łącznie „Stronami",
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług weterynaryjnych przez Wykonawcę na

terenie Gminy Wińsko określonych poniżej:
1) Całodobowa pomoc zwierzętom bezdomnym (psy i koty), które uległy wypadkom

komunikacyj nym ;
2) Podejmowanie działań w miarę możliwości niezwłocznie od zgłoszenia, tj. udzielanie

doraźnej pomocy w przypadku niebezpiecznych psów ł kotów, które zagrażają
mieszkańcom oraz wykazujących objawy kliniczne takie jak otwarte rany, choroby
kończyn uniemożliwiające poruszanie, zdradzających objawy cierpienia;

3) Obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów objętych opieką.
w ramach umowy (do 5 psów/suk i do 5 kotów/kotek)

4) Zapewnienia miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęcia na czas jego leczenia
lub obserwacji;

5) Poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt;

2. Interweniowanie w sprawach zwierząt, które nie spełniają kryteriów wymienionych w ust.
l pkt 1-3 będzie odbywać się każdorazowo na zlecenie Gminy. Opłatę za te czynności
strony ustalą w odrębnej umowie.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Świadczenia usług przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym
w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

2) Składania sprawozdań z realizacji zadań za każdy miesiąc;
3) Udostępniania dokumentacji i rejestru podjętych działań;
4) Udzielanie informacji, dotyczących umowy na wniosek Gminy.
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§3
1. Koszt wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi 2700,00 zł brutto (słownie

złotych: dwa tysiące siedemset złotych, w tym VAT w wysokości 8% miesięcznie.)
2. Szacunkowa wartość umowy wynosi 32400 zł brutto i stanowi iloczyn kwoty, o

której mowa w ust. l i 12 miesięcy obowiązywania umowy.
3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury za dany miesiąc na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT.
4. Faktury należy wystawić na: Gmina Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP: 988-01-

77-504.
§ 4

1. Za odstąpienie od umowy/rozwiązanie/wypowiedzenie/zakończenie stosunku
zobowiązaniowego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Gmina ma
prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% miesięcznej wartości
umowy, o której mowa w par. 3 ust. l.

2. Za odstąpienie od umowy/rozwiązanie/wypowiedzenie/zakończenie stosunku
zobowiązaniowego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Gmina, Wykonawca ma
prawo naliczyć Gminie karę umowną w wysokości 20% miesięcznej wartości umowy, o
której mowa w par. 3 ust. l

3. Gmina ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości miesięcznej umowy,
o której mowa w par. 3 ust. l za każdy dzień w którym Wykonawca przerwał prace służące
realizacji umowy.

4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługują
roszczenia o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także
zwrotu utraconego zysku.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

§5
1. Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żądania przez Wykonawcę zwrotu

jakichkolwiek poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli Wykonawca
narusza ciążące na nim obowiązki wynikające z umowy lub z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

2. W szczególności Gmina może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia następujących
zdarzeń:
1) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania nie wykonuje prac zgodnie z

warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, Gmina może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bądź bez uzasadnionych przyczyn
zaniechał jej realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 7 kolejnych
dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do
czasu odstąpienia.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Gmina nie dotrzymuje
postanowień umownych, a w szczególności gdy:
1) Nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowo wykonane usługi w ciągu

30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie;
2) Zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie

mogła pokryć zobowiązania.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie Wykonawcy jest
dopiero wtedy skuteczne, jeżeli przed odstąpieniem Wykonawca pisemnie wyznaczył
Gminie stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy.

6. Gmina ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;
2) gdy Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające

z przepisów szczególnych;
3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
4) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30 % wartości

wynagrodzenia, określonego w par. 3 ust. 3 umowy.
7. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron

w przypadku rażącego naruszenia jej warunków przez drugą stronę.
§6

Umowa jest zawarta na okres od l stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§7

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§8

W sprawach nieuregulowanych urnową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9

Wszelkie spory związane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy
i jeden dla Wykonawcy.
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