
UMOWA NR

zawarta w dniu 02 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830
Nadarzyn, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Dariusza Zwolińskiego,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
P. Agatą Kamionką - Flak, P. Robertem Flak, prowadzącymi Przychodnie Weterynaryjną
„Yetica" s.c., ul. Rolna 103, Kajetany, NIP: 5342418840, REGON: 5342418840,
Zwanymi dalej Wykonawcą,

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na czasowym przetrzymywaniu
wyłapanych psów z terenu gminy Nadarzyn (maksymalnie 3 doby) przed przewiezieniem ich
przez Straż Gminną w Nadarzynie do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Świadczenia usługi przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym w
szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U.
z 20 1 7 r, póz. 1840).

2) Posiadania uprawnień, dysponowania właściwie przeszkolonym personelem,
właściwym wyposażeniem, sprzętu i obiektem spełniającym wymagania do
wykonania opisanego zakresu.

3) Zapewnienia odrębnych kojców o zróżnicowanych wielkościach dla psów.
4) Zapewnienia dobrostanu zwierząt, w tym właściwym karmieniem oraz schronieniem.
5) Pozostawania w gotowości oraz wykonywania przedmiotu zamówienia całodobowo

we wszystkie dni tygodnia
6) Wydawanie zwierząt przebywających w miejscu tymczasowego przetrzymywania ich

właścicielom na podstawie dokumentów potwierdzonych przez Straż Gminną i
wykonywanie usług we współdziałaniu ze strażą Gminną w Nadarzynie.

7) Składania sprawozdań z realizacji zadań za każdy miesiąc.
8) Udzielanie informacji, dotyczących umowy na wniosek Gminy.

§3

1) Maksymalny koszt wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi: brutto
6000 zł (sześć tysięcy złotych).

2) Kwota, o którym mowa w ust. l stanowi iloczyn przetrzymania l psa w kwocie 80 zł
brutto x 3 doby x 25 psów.

3) Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
faktury za dany miesiąc na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT.

4) Rozliczanie usługi będzie następowało na podstawie miesięcznych faktur VAT na
podstawie faktycznej ilości psów przetrzymanych w przychodni.

5) Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie faktycznie
przetrzymanych psów.

6) Należność za wykonane usługi będzie płatna przelewem z rachunku bankowego
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty dostarczeni
faktury Zamawiającemu. \



§4

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy od dnia jej podpisania do dnia 31
grudnia 2019 r., lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych, o których mowa
w § 3 ust. l i ust. 2.

§5

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 %
kwoty określonej w § 3 ust. l niniejszej umowy.

§6

1. Ewentualne spory Strony postanawiają rozstrzygać polubownie. W
przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§7

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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