Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Znak sprawy WGK.271.4.2020
UMOWA.NT,

sw

saw
zdarzeń

454554

drogowych z udziałem zwierząt
na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach
terenu miasta Golubiaoraz kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących wyłapywanych
Dobrzynia zawarta w dniu.................... a

z

pomiędzy:
Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25,87-400 Golub-Dobrzyń,
NIP: 5030054345, reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego,
kontrasygnacie

przy

Skarbnika

Miasta

Pana

Jacka

Dowgiałło,

zwaną

dalej

ZAMAWIAJĄCYM,

swa

a aaa ai

ca

zwanym dalej WYKONAWCĄ

o następującej treści:

$1
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz

1.

Zamawiającego,

r.

Umowa dotyczy wykonywania usług od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021

2.

Wykonawca wykona zlecenie będące przedmiotem

zamówienia w następującym

czasie
-

w razie zdarzenia

drogowego z udziałem zwierząt

—

niezwłocznie od chwili

powiadomienia przez Zamawiającego.
Zgłoszeń o których mowa w

4.

na podany przez Wykonawcę

$

1

ust.

1

Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie,

nr telefonu. ........................
$2

zobowiązuje się do całodobowej

Wykonawca

1.

opieki

przypadkach związanych ze zdarzeniami drogowymi
2.

Zamawiający,
i

3.

będzie

powiadamiał

weterynaryjnej

w nagłych

zaistniałym

zdarzeniu

z udziałem zwierząt.

Wykonawcę

0

konieczności udzielenia pomocy zwierzęciu w sposób określony w $

Należności

z

tytułu,

jednostkowych brutto

będzie

regulowana

określonych

po

przedłożeniu

w $ 4 wraz z opisem

1

ust. 4.

faktury
podjętego

wg

cen

leczenia,

wykonanych czynności oraz min. 2 zdjęć zwierzęcia potwierdzających udzieloną
pomoc/podjęte leczenie.
W przypadku gdy szacowany koszt leczenia jednego zwierzęcia będzie przekraczał
kwotę 350,00 (słownie; trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i/lub konieczne będzie
wykonanie

usług

ponadstandardowych/nieujętych

w

$

4

niniejszej

umowy,

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych w danych okolicznościach
czynności

w

zakresie

uśmierzenie bólu,
dalszych

i

działań.

pierwszej

pomocy/zabezpieczenia

zwierzęcia,

w

tym

w możliwie najkrótszym terminie uzgodnienia z Zamawiającym
Brak

uzgodnień

może

być podstawą do

wynagrodzenia ponad kwotę określona w zdaniu

odmowy

wypłaty

1.

$3
W ramach
zabiegów

niniejszej

umowy

sterylizacji i kastracji

Wykonawca

się również do

zobowiązuje

bezdomnych

wykonywania

kotów i kotek z terenu Miasta Golubia-

Dobrzynia, po dokonaniu zgłoszenia przez Zamawiającego

i

poczynieniu uzgodnień w tym

zakresie.
$4

Ustala się następujące wynagrodzenie wg jednostkowych cen brutto za usługi opisane
przedmiot niniejszej umowy:
Sterylizacja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym suki-........... zł
Sterylizacja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym kotki........... zł
Kastracja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym

POllnasaoś

144

saa na zł

Kastracja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym kocura............. zł
Podstawowe badanie krwi morfologia + biochemia
Badanie

................... zł

usg.............zł

Badanie kliniczne...
Kroplówka

z

........ zł

założeniem wenflonu............... zł

Eutanazja psa wraz z utylizacją zwłok.............. zł
Eutanazja kota wraz z utylizacja zwłok.............. zł
Eutanazja sarny lub innych zwierząt łownych.............. zł
Usypianie

ślepych

miotów psów

i

kotów

bez

względu

na

ilość

sztuk

miotów psów

i

kotów

bez

względu

na

ilość

sztuk

w miocie........... zł
m) Usypianie

ślepych

w miocie............. zł
n)

Odrobaczanie psa

.............. zł

o)

Odrobaczanie kota

............ zł

p) Pobyt zwierzęcia w lecznicy koszt jednej

doby............ zł

$5
1.

Za wykonana i przyjętą bez zastrzeżeń usługi, należność będzie płatna przelewem na
wystawionych faktur wg cen jednostkowych brutto określonych w $ 4
niniejszej umowy z zastrzeżeniem $ 2 ust. 4 umowy wraz z załączonym opisem
podstawie

podjętego leczenia

i

wykonanych czynności oraz zdjęć (min 2 szt.), w terminie 30 dni

od dnia dostarczenia

Zamawiającemu

faktury z wymienionymi

załącznikami, na

wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy,
2.

Nieprzedłożenie któregokolwiek z załączników do faktury wskazanych w ust. wraz
z fakturą stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu
przedłożenia kompletu dokumentów. W takiej sytuacji 30 dniowy termin na zapłatę
biegnie

od

dnia

przedłożenia

kompletu

wymaganych,

na podstawie ust.

1

dokumentów.

$6
1.

Ustala się że łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty 21 525,00 PLN (brutto)słownie: (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset
dwadzieścia pięć złotych 00/100), w tym należny podatek VAT

2.

Zamawiający

nie jes.

zobowiązany do wykorzystania

całej

kwoty określonej w ust.

1.

$ 7

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

$8
1.

W sprawach

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Strony zgodnie oświadczają, że do zawarcia, zmiany i wykonywania
niniejszej umowy nie

stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia

2009

r., prawo

zamówień publicznych.

$9

1.Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1)

Zamawiający: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

2) Wykonawca........esee osa uoa ao

ona nana oewaawka bab

waw

adaaii adi ian edea

w
2. Każda

zmiana adresu do korespondencji określonego w ust.

1

wymaga pisemnego

poinformowania drugiej strony. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie
korespondencji pod dotychczasowy adres jest skuteczne

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają
orzecznictwu sądów powszechnych.

$10

Załącznik do umowy stanowi klauzula informacyjna RODO.

$11

Ewentualne spory mogące wyniknąć

trakcie realizacji

niniejszej umowy rozstrzygane będą

przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
$12

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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Sporządziła: Referent WGK: Natalia Dworecka....
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