
Umowa Nr 51/2017

zawańa w dniu 24 '05'2017r' w miejscowości czermin

pomjędzyI

Gminą czermin , zwaną w dalszej1reści umowy 'zamawiającym''' reprezentowaną pzez:

Leon Getinger - Wójt Gminy czermin

przy kontrasygnacie

sławomir orłowski - skarbnik Gminy

Plzychodnią Weterynaryjną "Mustang''- Dominik Rachwał, ul' Ks' zwielza 4' 39-100 Ropczyce

NlPj 818-155-17-64' REGoN: 180111978 zwanym w dalszej treści umowy,,Wykonawcą''.

s1

Przedmiot umowy

I. zamaMający zleca, a Vwkonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na umieszczaniu
bezdomnych psów W schronisku z terenu Gminy czermin - na wezwanie zamawiającego, zgodnie
z Wymaganiamiwynikającymiz pzepisu ań' 24 ustary z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwieŻąt
(t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. lOO2 ze zm.\:

2. zamawi ący zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pfzy.imowania' utzymywania iopieki
nad bezdomnymi psami z terenu Gminy czermin, w szczególności:

a) objęcie całodobową opieką bezdomnych psów z terenu Gminy czermin, pŻekazanych do
schroniska pzez zamawiającego;

b) Właściwe traktowanie i odżywianie bezdomnych psów;

c) zapewnienie dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku, w tym: szczepienie profilaktyczne,
zwalczanie pasożytów zewnętznych i Wewnętznych, znakowanie mikrochipem' sterylizacje'
kastracje, eutanazja W razie konieczności, usypianie ślepych miotóW gŻebanie zvlłok na
grzebowisku;

d) prowadzenie wykazu psów przebywających w schronisku z uwzględnienięm informacji o
pochodzeniu zwiezęcia' tj' rasy, płci i wieku' pzeprowadzonych zabjegóW weterynaryjnych oraz o
pŻekazaniu zwieŻęda do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego Właściciela;

e) organizowanie akcji zmiezających do odnalezienia dotychczasowego Właściciela zwiezęcia
i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji'

3. schronisko 'Przytul 
psiaka' W którym będą objęte opieką odłowione bezdomne psy z terenu

Gminy czermin znajduje się W miejscowości Ropczyce' pŻy ul' Polnej-

4. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania usługi, o której mowa W ust' 1 niezwłocznie po
dostaIczeniu bezdomnego psa pzez pracowników Gminy czermin lub w czasie do 24 godzin od
otŻymania zgłoszenia od zamawiającego w plzypadku odbioru psa plzez Wykonawcę z terenu
gminy' zgłoszenie będzie dokonywane telefonicznię pod wskazany numer pzez Wykonawcę'
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5' Wykonawca będzie Wykonywał pęedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj.

a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ochronie zwielząt (Dz. U ' z 2003 r'' Nr 106' poz. 1002 ze
zm.):

b) ustawą z dnia 11 marca 2004 r' o ochronie 4rliefząt oraz o zwa|czaniu chorób zakaźnych
zwielząl(dz'U'z2oo8r.' Nr 213, poz' 1342 ze zm.)|

c) rozpolządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czelwca 2004 r' w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dl zwierząt (Dz. U- z 2ou l',
Nr 158, poz. 1657)l

d) ustawą z dnia 'l3 Września 1996 r' o utŻymaniu czystości i porządku w gmjnach (Dz' U. z
2012 t., poz. 391).

e) Ustawą z dnia 16 Wlześnia 2011 r' o zmianie ustawy o ochronie zwieŻąt oraz ustawy o
utlzymaniu czystości i polządku w gminach (Dz' U Nr 230, poz' 1373)'

6. Wykonawca zobowjązuje się realizować usługi' o których mowa W ust' 1 iust.2' z należytą
starannością i pzy użyciu środkóW oraz materiałów Własnych.

7. Wykonawca zobowiązuje się udzielać zamawiającemu wszelkich żądanych informacji na
temat realizacji przedmiotu umowy, a także umożliwi przeprowadzanie kontroli, a ponadto wgląd do
prowadzonej dokumenlacii v!,riązanej z realizacją umowy'

8. zwiezęta pŻejęte plzez Wykonawcę do schroniska na podslawie niniejszej umowy i nie
odebrane przez byłych W,łaścicjeli W terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, mogą być
wydane zainteresowanym osobom tzecim, zgodnie z regulaminem schroniska.

9. Wydanie zwierzęcaa dotychczasowym Właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem
praw Właścicielskich oraz uiszczeniem opłat ponjesionych pzez Gminę czermin z tytułu
pzetrzymywania zwielzęcia'

s2

Termin wykonania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawańa na czasjednego roku, od dnja podpisania niniejszej umowy,

2' Strony zastŻegaią możliwość Wypowiedzenia umowy z terminem miesięcznym'
Wypowiedzenie umowy Winno nastąpić W formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem
ptzyczyny wypowiedzenia.

s3
obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego zgłaszania Wykonawcy o konieczności
umieszczenia w schronisku bezdomnych psów w plzypadku odbioru psa przez Wykonawcę z terenu
Gminy Czermin lub przywiezienia psa do Schroniska;



-3-
2. zamawiąący może kontrolowaó sposób realizacji przedmiotu umowy, która może obejmować
w szczególności kontrolę pomieszczeń' W których utrzymywane będą psy odłowione z terenu Gminy
czermin, kontrolę prowadzenia Wykazu psów i sposobu Wykonywania usług, zgodnię z umov'łą. z
kontroli spolządzony zostanie protokół, a w pzypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wyznaczony
zostanie Wykonawcy termin na ich usunięcie'

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) protokolarnego pzyjmowania bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy czermin;

b) traKowania W sposób humanitarny psów pŻebywa.jących W schronisku;

c) zapewnienia właściwych pomieszczeń chronaących przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego oraz warunkóW bytowania dla psów
pŻ ebywających W schronisku;

d) utlzymywania psóWw pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się;

e) przestzegania zasady wydzielania pomieszczeń dla psóW agres)^/vnych i chorych;

f) zapewnienia psom Wystarczającej ilości karmy i slałego dostępu do Wody według
obowiązujących norm;

g) zapewnienia psom opieki weterynaryjnej, w tym: szczepienie, zwalczanie pasożytów
zewnętlznych iwewnętrznych' znakowanje mikrochipem' sterylizacje, kastracje, eutanazja, usypianie
ślepych miotóq gzebanie zwłok;

h) prowadzenia wykazu psóW pzebywających w schronisku z uwŻględnieniem informacji o
pochodzeniu zwiezęcia' tj' rasy, płci i Wieku, przeprcv|adzonych zabiegach Weterynaryjnych oraz o
plzekazaniu zwerzęcia do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego Maściciela;

i) przyjmowania nowych psów na podstawie protokołu z plzyjęcia orcz dołączenia zestawienia
Wykonanych usług do faKury za dany miesiąc:

j) organizowania akcji zmieŻających do odnalezienia dotychczasowego właściciela Avierzęcia
i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psóW;

k) gzebania zwłok psów padłych' bądź uśpionych W zakładzie posiadającym odpowiednie
zezwolenia.

s4
cesja wieĘytelności

Wykonawca nie może zbywaó na rzecz osób tlzecich Wierzytelności powslałych W wyniku realizacji

niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem nieważności.
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s5

Ptzedstawiciele stron

1' ze strony zamewiającego upoważnionym przedstawicielem do konlaKów związanych z
realizacją przedmiotu niniejszej umowy ido rozliczania pŻedmiotu umowyjest: BeŁo Michalina, tel.

17 77 41 922

2' ze strony Wykonawcy upowaŹnionym pŻedstawicielem w sprawach związanych z rcalizacją
pŻedmiotu niniejszej umowy są:

a) Dominik Rachwał, tel.605 888 266

b) AndŻej Rachwał' tel.605 888 166

3. zmiana Wskazanych W pkt. 1-2 pzedstawicieli może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu i

nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

s6

Wynagrcdzenie za ptzedmiot umowy

r' zamawi'ącyzapłaciWykonawcy:

a) kwotę 108o zł brutto (słcwnie| jeden tysiąc zł netto + 8% VAT) za jednego bezpańśkiego psa'
profilaktykę' oznakowanie, sterylizację, umieszczenie go w schronisku' pŻekazanje do adopcji

b) kwotę 108 zł brutto (słownie: sto zł netto + 8oń VAT) za uśpienie ślepego miotu;

a) kwotę 6150 zł brutto (słownie| pięć tysięcy zł netto + 23 ł/o vAT) jako roczną opłatę za
utzymanie gotowości schroniska do plzyjmowania psów.

a) kwotę 1'03 zł brutto ( 0,8358 zł netlo+23o/ovAr) za każdy pŻejechany kilometr

2. Wynagrodzenie za pzedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn
jednostkowych cen za poszczególne usługi, określonych W ust' 1 niniejszej umowy i faktycznie
wykonanych usług'

s7

Rozliczenie i płatności

1. zaplata wynagrodzenia l^/ykonawcy nastąpi W okresach miesięcznych, tj' po zakończeniu
każdego miesiąca' na podstawie faKycznie wykonanych usług W oparciu o zeslawienie Wykonanych
usług W danym miesiącu'

2. zaplala Wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na podstawie faktur Wystawionych pzez
WykonawĘ i doręczonych zamawiającemu wraz z zestawieniem wykonanych W danym miesiącu
usług.

3. zapłata za rcczne utlzymanie miejsca w schronisku nastąpi do 30 dńi od podpisania umowy

na podstawie Wystawionej pzez Wykonawcę faktury
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4. Należności wynikające z dolęczonych przez WykonawĘ faktur będą płatne prze|ewem na
rachunek bankowy podany W fakturze W terminie 14 dni od daty doręczenia faktury wrcz z
zestawienlem wykonanych usłUg W danym miesiącu

5. za datę zapłaty uważa sję dzień uznania rachunku Wykonawcy.

6. zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towaróW i usług VAT oraz posiada nr
indentyfi kacyjny NIP: A17 -217 -53-91

s8

Odszkodowania i kary umowne

I' zamawiający zastzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
Wysokośca uzasadnionych zeczywiście poniesionych strat.

2' Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie należnych zamawiającemu kar umownych z
plzysługującego mu Wynagrodzenia'

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-2 strony ponoszą odpowiedzialnośc z tytułu
niewykonanja lub nienależytego Wykonania umowy na zasadach ogólnych.

se
odstąpienie od umowy

1'. zamawiąący może odstąpić od umowy W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy:

a) W pzypadku' gdy nastąpi utrata' cofnięcie Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwieŻąt albo wydania pŻez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji
uniemożliwiającej dalsze prowadzenie działalności;

b) W plzypadku trzykrotnego negaty'V/nego wyniku kontroli dotyczącej sposobu realizacji
przedmiotu umowy;

c) W przypadku' gdy Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie
Wykonuje swoje zobowiązanie umowne;

2. W takim pŻypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

3' Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy|

a) W plzypadku gdy zamawiający nie wywiązuje się z Warunków umowy

b) W p.zypadku gdy Zamawiający nie reguluje terminowo należności 
,

4. odstąpienie od umowy w plzypadkach określonych W ust. 1 i 3 powinno nastąpić W formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia pzyczyn odstąpienia pod rygorem niewaŹności'
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s 10

lnformacje o sposobie komunikowania się stron

1. Wszelkie zawiadomienia' oświadczenia i inna korespondencja' pŻekazywane w związku z
nlniejszą umową między st.onami' spolządzane będą W formie pisemnej i podpisywane przez stronę
zawiadamiającą pod rygorem nieważności' zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja
mogą być doręczane osobiście' przesyłane kurierem lub listem poleconym.

2. zawiadomienia, ośWiadczenia i inna korespondencja wysyłane Ędą na adresy podane pzez
strony. Każda ze stron jest zobowiązana do informowania drugiej strony o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby. JeŹeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
zawiadomienia' oświadczenia i inna korespondencja wysyłane na adres zamieszkania' siedziby
podane przez strony, uznaje się za doręczone'

s11

Zmiana umowy

zmiana umowy Wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnoścj'

s 12

PŻepisy szczególne

1' W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie plzepisy Kodeksu
cywilnego oraz Wskazane w umowie pŻepisy szczególne.

2. spory Wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstlzygane będą wzez sąd powszechny
Właściwy dla siedziby zamawiającego'

s 13

1' Umowa została spoządzona w dwóch jednobŻmiących egzemplaŻach' jedna dla

c m rKt"ć"Żfl nllłlft 
dla zamawiająceso

39-304 Czermin
woj. PodkarPackie

NlP 8]72] 7'39l RlcoNó90581E9ó ffi#%jT.}ffi

tirrger
WYKONAWCA



pomiędzy

Gminą czermin 
' 
zwaną W dalszej tleści urnowy 'zaaaawiającym"' reprezentowaną przez:

p21
'dłp'Ąe'' ''lętł'Ąąe( ' ' '' ' '' ' ' ' ' - Wójt Gm'.y cze...1'1t0
przykontrasygnacie 5'bł,płuł )l{'aDłł : 7-kot.bruk fł- ę

a

PlŻ ychodnią Weterynaryjną 
',Mustang''- Dominik Rachwał' ul' Ks' ZWierza 4, 39-100 Ropczyce

NlP: 818-155-17-64' REGoNi ']80111978 zwanym w dalszej treści umowy 
'Wykonawcą"'

s1

Przedmiot umowy

1' zamawiąący zleca' a Wykonawca pzyjmuje do rcal|zaą| usługę polegającą na
umieszczaniu bezdomnych psóW w schronisku z terenu Gminy czerm]n _ na Wezwane
Zamawiającego' zgodnie z Wymaganiami Wynikającymi z przepisu ań' 24 ustawy z dn a 21 sierpnia
1997 loochroniezwierząt(t'j.Dz'U.z2003l'' Nr 106, poŻ' 1002 ze zm.)',

2. zamawia)ący zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania' utrzymywanja i op eki
nad bezdomnymi psami z ierenu Gminy czerrnin' W szczegó]ności:

a) objęcie całodobową opieką bezdomnych psóW z terenu Gminy czermin' pEekazanych do
schroniska przez Zamawiającego,

b) Właściwe traktowanie i odżywianie bezdomnych psóW;

c) zapewnienie dozoru i opjeki weterynaryjnejw schronisku, w tym: szczepienie profilakiyczne,
zwa czanie pasożytóW zewnętŻnych i WeWnętrznych, znakowanie mikroch]pem, sterylizacje'
kastracje' eutanaŻja w razie konieczności' usypianie ślepych miotóW grzebanie ŻWłok na
grzebowisku;

d) prowadzenie wykazu psóW prŻebywających W schron]sku z uwzględnieniern informacj] o
pochodŻeniu zwieŻęcia' ij' rasy' płci i Wieku, przeprowadzonych zabiegóW Weterynaryjnych oraz o
plzekazaniu zwielzęcia do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego właściclela;

e) organjzowanie akcji zmierzających do odnalezien]a doiychczasowego Właścicie a zwieŻęcia
iakcji promujących adopcję oraz oddawanie psÓW do adopcji.

u^o*. NrĄf,zorc

7awa'Ia w dn,n 2A 05 20'8 r W miejscowości cŻe.rrir

1' schronisko ,'Przytul psiaka" W kiórym będą objęte opieką odłowione bezdomne psy z terenu
Gm ny czermin znajduje się W miejscowości Ropczyce, przy ul' Poinej

2- Wykonawca Zobowiązuje się do Wykonania UsłUgi, o której mowa W ust' 1 n]ezwłoczn]e po
dostarcŻeniu bezdomnego psa przeŻ pracownikóW Gminy czermin lub W czasie do 24 godzin od



-otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego W plzypadku odbioru psa przez Wykonawcę z terenu

gminy. Zgłoszenie będzie dokonywane telefonicznle pod Wskazany numer przez Wykonawcę.

3' Wykonawca będzie Wykonywał przedmiot njniejsŻej un']owy zgodnie z obowiązującymi
przeplsaml, tj.

a) ustawą z dnja 21 sierpnia 1997 r' o ochron e zwleząt (Dz' U' z 2003 r' Nr 1a6, paz 10a2 ze

zm.);

b) usiawą z dnia 11 marca 2004 l' o ochronie zwielząl oruz a zwa|czaniu chorób zakaŹnych

zwie'ząI \az U'z2008"'Nl 213' poz 1342ze zn'\:

c) lozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwo]u Wsi z dnla 23 czerwca 2004 r' w sprawie

szczegółowych Wymagań Weterynaryjnych dla prowadzen]a schronisk dl zwierząt (Dz' U' z 2a04 l 
'

Nr 158, poz. 1657);

d) L]stawą z dnia '13 Wześnia 1996 r' o utrzyn']aniu czystoścj i porządku W gminach (DŻ' U' z
2012 t., poz 391).

e) Ustawą Ż dnia 16 Września 2011 r' o Żmianie ustawy o ochronie zwieŹąt oraz ustawy o

Ukzymaniu czystości i porządku W gminach (Dz' U Nr 230' poz' 1373)'

1' Wykonawca zobawiązu)e się realizowaó usługj' o których mowa W ust' 1 i ust' 2 z nalezytą
starannością i przy użyciu środkóW oraz materiałóW Własnych'

2' Wykonawca zobowiąŻuje się udzielać Zamawiającemu Wsze]kich żądanych informacji na

temat'realizacji plz ędmiotu urnowy' a także umoż iwi przeprowadzanie kontroIi' a ponadto wgląd do
prowadzonej dokumentacji związanej z realizacją umowy'

3' zwielzęla plzejęIe przez Wykonawcę do schroniska na podstawie ninie]szej umowy j nie
odebrane przez byłych Właścicieli W terminie 14 dni od dnia umieszczenia W schron]sku' mogą być

wydane zainteresowanym osobom ttzecinr, zgodnie z regulaminem schroniska.

4' Wydanie ŻW]erzęcia dotychczasowym właścicielorn uwarunkowane jest udokumentowanierÓ
plaw Właścicielskich oraz uiszczenlem opłat poniesionych przez Grninę czermin z tytułu
przetrzymywania zWlerzęcia'

s2

Termin wykonanja urnowy

1' Niniejsza Umowa zostaje zawąrla na czas jednego roku' od dn]a podpisanla nlniejszej

2' strony zastrzegają moŻliwość Wypowiedzenia umowy z lerminem miesięcznym'
Wypowiedzenie umowy Winno nastąpić w form]e pisemnej pod rygorem nieważności' z podaniem
przyczyny wypowiedzenia.

s3

obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy



1' Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego zgłaszania Wykonawcy o kon eczności

umieszczenia W schronisku bezdomnych psóW W przypadku odbioru psa prŻez Wykonawcę z
terenu Gmlny Czermin lub przywiezienia psa do Schroniska;

2. za(|awia]ący może konirolować sposób real]zacji przedmiotu urnowy' która może

obejmować W szczególności kontroię pomieszczeń, W kiórych utrzymywane będą psy odłowione z

terenu Gminy czermin, kontrolę prowadŻenia Wykazu psóW isposobu wykonywania usług' zgodnie

z umawą' z koniro]i spolządzony zostanie protokół, a W przypadku stwierdzenia nieprawldłowości,

Wyznaczony zostanie Wykonawcy termin na ich Usunięcię.

3' Wykonawca zobowiązuje się do:

a) protoko|arnego przyjmowania bezdomnych psóW odłowionych z terenu Gmjny czermin;

b) traktowania W sposÓb humanjtarny psóW przebywających W schronisku'

c) zapewnienia Właściwych pornieszczeń chroniących przed zimnem, upałami i opadami

.,- atmosferycznymi Z dostępem do śWiatła dzjennego oraz WarunkóW bytowania dla psóW

przebywa.jących W schronisku]

d) utrzymywania psóW W pomieszczeniach Umożliwiających swobodne poruszanie się;

e) przestrzegania zasady Wydzielania pomieŚŻczeń dla psów agresywnych i chorych;

f) 'zapewnienia psom Wystarczającej ijości karmy i stałego dostępu do Wody Według

obowląZujących norm;

g) zapewnienia psom opieki Weterynaryjnej, W iym: szczepienie, zwalczanle pasozytóW

zewnętrznych i wewnętęnych' znakowanie mikrochipem' sterylizacje' kastlacje, eutanazja'

Usypianie ślepych miotóW' grŻebanie zwłok;

h) prowadzenia WykaŻu psóW pŻebywających W schronisku Ż uwzględnien]em inforrnacji o
pochodzeniu ŻWiezęcia, tj' rasy, płci iWieku' pzeprowadzonych zabiegach Weterynaryjnych oraz o
pfzekazani) zwielzęcia do adopcji jub znalezieniu dotychczasowego Właścic]ela;

u l) przyjmowania nowych psÓW na podstawie protokołU z przyjęaia aruz dałączenia zestawienia
wykonanych usług do faktury za dany miesiąc;

j) organizowania akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego Właściciela zwierzęcia
iakcji promujących adopcję oraz oddawanie psóW;

k) grŹebania ŻWłok psóW padłych' bądź uśpjonych W Żakładzie posiada]ącym odpowiednie
zezwolenia.

s4

cesja Wierzy1elności

Wykonawca nie moŹe zbywać na rzecz osób trzecich Werzytelnoścj powstałych W Wyniku rea]]zacji

niniejszej Umowy bez pisemnejZgody zamawiającego pod rygorem nieważności'

s5



7. Ze
rca|izaają

PrzedstaWiciele Śtron

strony Zamawiającego upoważnlonym przedstawicielem
przedrniotu niniejszej umowy i do rozliczania

do koniaktóW związanych z
przedmiotu Lrrnowy jest

2' Ze strony Wykonawcy upoważnionym przedstawicielern W sprawach związanych z lealizacją
prŻedmiotu niniejsze] umowy są;

a) Dor.inik Rachwał' teL' 605 888 266

b) Andrzej Rachwał' te|' 605 888 166

1' zmiarla wskazanych W pkt' 1-2 przedstawicieli może nastąpiÓ po plsemnym zawjadomien u j

nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

s6

Wynagrodzenie za przedrniot umowy

1'' zamawiającyzapłaclWykonawcy:

a) kwo1ę 1']88 zł brutto (słownie: jeden tys]ąc sto zł netto + 8% VAT) za jednego bezpańskiego
psa, profiLaktykę' oznakowanie, sterylizację, umieszczen]e go W schlonisku' prŻekazanie do adopc]]

b) ' 
kwotę 108 zł brutto (słownie: sto zł netto + 8% VAT) za uśpien]e ś epego rniotu'

a) kwotę 6150 zł bluito (słownie: pięó tysięcy zł netto + 23 ok vAr) jako roczną opłatę za
JI'zymar e gotowości schro. ska oo przy--owania psów

a) kwotę 1,03 zł brutto ( 0,8358 zł netto+23%VAT) za każdy prŻejechany kilometr

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzenlem obliczonym jako iloczyn
jednostkowych cen Ża posŻcŻegó]ne Usługi' określonych W ust' 1 niniejszej Umowy i faklycznie
Wykonanych usług'

s7
Rozliczenie i płatności

L' zapłala Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w okresach m esięcznych' tj' po Żakończen]u
kazdego miesiąca, na podstawie faktycznię Wykonanych Usług W oparciu o zestawien]e
Wykonanych L]słUg W danym mjesiącu'

2' zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur Wystawionych przez
Wykonawcę ] doręczonych ZamaW]ającemu Wraz z zestawieniem Wykonanych W danym miesiącu
usług'

3' zaplaIa za roczne utzymanie mie]sca W schronisku nastąpi do 30 dni od podp sania urnowy
na podstawie Wystaw]onej przez Wykonawcę faktury'

4' Na]eżnoścl Wynikające z doręczonych prŻeŻ Wykonawcę faktul będą płatne przelewem na
rachunek bankowy podany W fakturze W terminie 14 dni od daty doręczenia faktury WraZ z
zestawleT em Wy(onanych JsłUg W oanym miesiącu



'stronę zawiadamiającą pod rygorem nieważności' Zawiadomienia' ośWiadczenia i inna
korespondencja mogą byÓ doręczane osobjście, pnesyłane kurierem lUb listem poleconym'

2. zawiadomienia' ośWiadczenja i inna korespondencja Wysyłane będą na adresy podane
przez strony' Kazda ze stron jest zobowiązana do informowania drugiej strony o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby' Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamjeszkania' siedzjby,
zawiadomienia, ośWiadczenia iinna korespondencja Wysyłane na adres zamieszkania, siedziby
podane przez strony, uznaje się za doręczone'

s11

Zmiana umowy

zmiana umowy Wymaga formy pisemnej pod rygorem njeważności'

s 12

Pę episy szczególne

1' W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Wskazane W umowie pŻepisy szczególne'

2' , Spory Wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstlzygane będą plzez sąd powszechny
Właściwy dla siedziby Zamawiającego'

s 13

1. Umowa została sporządzona W dwóch jednobŻmiących egzemplarzach' jedna dla

- 
Wykonawcy ijedna dla Zamawiającego'
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