
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Znak sprawy WK.271.5.2022

UMOWA Nr ....................
na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
oraz kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących wylapywanych z terenu miasta Golubia-

Dobrzynia zawarta w dniu .................... r.

pomiędzy:
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25,87—400 Golub-Dobrzyń, NIP: 5030054345,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Golubia—Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pana Jacka Dowgiałło,
zwaną dalej jako: „Zamawiający”
a

zwanym dalej jako: „Wykonawca”
o następującej treści:

5 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz
Zamawiającego, w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
bezdomnych na terenie Gminy Miasto Golub—Dobrzyń, od dnia 01.01.2023 r. do dnia
31.12.2023 r.

2. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń dotyczących konieczności świadczenia usług, o których
stanowi ust. 1, telefonicznie na następujący numer telefonu Wykonawcy .............

3. Wykonawca wykona usługi będące przedmiotem zgłoszenia, o który stanowi ust. 2, w ciągu dwóch
godzin, nie później niż w terminie 24 h od dnia dokonania zgłoszenia, o którym stanowi ust. 2.

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów i kotek Z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia, po
dokonaniu zgłoszenia przez Zamawiającego i poczynieniu uzgodnień W tym zakresie.

5. W ramach zabiegów kastracji i sterylizacji Wykonawca. zobowiązuje się raz w tygodniu do
otwarcia gabinetu od godz. 9.00 do godz. 17.00

@ Z

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, z zastrzeżeniem
ust. Zi 3, według jednostkowych cen brutto za usługi, o których stanowi @ 1:

a. Sterylizacja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym suki— ........... zł
b. Sterylizacja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym kotki ........... zł
c. Kastracja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym psa ................ zł
d. Kastracja wraz ze standardowym postępowaniem pooperacyjnym kocura ............. zł
e. Podstawowe badanie krwi morfologia + biochemia ................... zł
f. Badanie usg ............. zł
g. Badanie kliniczne ............ zł
h. Kroplówka z założeniem wenflonu ............. zł
i. Eutanazja psa wraz z utylizacją zwłok ............. zł
]" . Eutanazja kota wraz z utylizacja zwłok .............. zł
k. Eutanazja sarny lub innych zwierząt łownych .............. zł
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]. Usypianie ślepych miotów psów i kotów bez względu na ilość sztuk w miocie ........... zł
m. Usypianie ślepych miotów psów i kotów bez względu na ilość sztuk w

miocie ............. zł
11. Odrobaczanie psa .............. zł
o. Odrobaczanie kota ............ zł
p. Pobyt zwierzęcia w lecznicy koszt jednej doby ............ zł

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia, o którym stanowi ust. 1, w terminie 30
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz
z opisem podjętego leczenia, wykonanych czynności oraz min. 2 zdjęć zwierzęcia
potwierdzających udzieloną pomoc/podjęte leczenie, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Nieprzedłożenie któregokolwiek z załączników do faktury wskazanych w ust. 2 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. 2, dokumentów.
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 5 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
podjęcia niezbędnych w danych okolicznościach czynności w zakresie pierwszej
pomocy/zabezpieczenia zwierzęcia, w tym uśmierzenie bólu, i w możliwie najkrótszym terminie
uzgodnienia z Zamawiającym dalszych działań. Brak uzgodnień może być podstawą do odmowy
wypłaty wynagrodzenia ponad kwotę określona w zdaniu i.

g 3
Ustala się, że łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć
kwoty .................... (brutto) słownie ( ........................................................... ), w tym
należny podatek VAT.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty określonej w ust. l.
Faktura za dany miesiąc powinna zostać przedłożona Zamawiającemu w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (faktura).

@ 4
Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. jeżeli Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania go do

rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,
b. jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy, z wyjątkiem przyczyny leżącej

po stronie Zamawiającego,
c. w razie stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku istotnego naruszenia prawa przez

Wykonawcę,
d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach
przewidzianych w ust. 1 — w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić
w formie pisemnej.
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonywaniu umowy
oraz jaka może wynikać z wykonywanej usługi wobec roszczeń osób trzecich i zobowiązany jest
do ich usunięcia na własny koszt.

5 5

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości w wysokości 2000,00 zł,
b. za każdy przypadek niewykonania i/lub nienależytego wykonania umowy w kwocie 100,00

zł za każde uchybienie. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 2 000,00
tysięcy złotych.

Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zawinionych płaci Wykonawcy karę
w wysokości 2000,00 zł.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia. Potrącenie może nastąpić z dowolnie wybranej przez Zamawiającego faktury.
Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.
Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego.

@ 6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca.
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż W dni;
b. powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody

Zamawiającego;
c. gdy pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie

z jej postanowieniami Wykonawca nadal świadczy usługi w wadliwy sposób.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiedniej za wykonaną część umowy.

5 ›7

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
a. Zamawiający: Plac lOOO-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
b. Wykonawca: ...........................................................

2. Każda zmiana adresu do korespondencji określonego w ust. l wymaga pisemnego poinformowania
drugiej strony. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod
dotychczasowy adres jest skuteczne

58
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się

rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spór rozstrzygnie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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59
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla

Zamawiającego a jedna dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Sporządziła: Podinspektor WK: Natalia Dwo cka„„
Zatwierdził: Kierownik WK: Dawid Jareck'

Sprawdzono pod względem przepisów prawa Radca Prawny Marzena Rumińskai... '
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