Załącznik nr 2

UMOWA nr ...

Zawarta w dniu ……………….2019 roku w Skaryszewie pomiędzy Gminą Skaryszew
z siedzibą: 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6, zwaną dalej „Zamawiającym"
którą reprezentuje:
Dariusz Piątek - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

przy kontrasygnacie:
Agnieszka Siara - Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści :

§1.
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług

weterynaryjnych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu
Gminy Skaryszew zwanej dalej przedmiotem umowy. Szacowana wartość na usługi
weterynaryjne w czasie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty 37 000 zł (brutto).
2.

Zakres usług weterynaryjnych, o których mowa w niniejszej umowie będzie obejmować

usługi określone w ofercie cenowej, stanowiącej integralną część umowy oraz inne działania
jeżeli okażą się niezbędne.
3.

Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczeniem bezdomnych zwierząt strony

umowy określać będą po zgłoszeniu przez Zamawiającego każdego indywidualnego
przypadku, to samo dotyczy psów lub zwierząt dziko żyjących, które uległy wypadkom
w zdarzeniach drogowych.
4.

W przypadku konieczności wykonania usług nieokreślonych w ofercie cenowej

Wykonawca będzie każdorazowo informował o tym Zamawiającego uzgadniając cenę
i konieczny zakres usług.
5.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego zwierząt agresywnych, stwarzających zagrożenie lub

poszkodowanych w wypadkach Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zgłoszenia

dokonanego przez Zamawiającego (lub służby mundurowe) maksymalnie w ciągu dwóch
godzin.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w pkt 5 całodobowo

przez wszystkie dni w roku.
7.

W przypadku wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy sporządzić

notatkę zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia oraz zakres
wykonanych zabiegów.
8.

Eutanazja może być przeprowadzona wyłącznie w przypadkach uzasadnionych stanem

zdrowia zwierzęcia, przepisami prawa w tym zakresie oraz bezpieczeństwem ludzi.
9.

Każdemu zwierzęciu przyjętemu do zakładu leczniczego w ramach wykonywania niniejszej

usługi Wykonawca obowiązany jest założyć kartę informacyjną z opisem wykonywanych
czynności. Kartę należy dołączyć do miesięcznych zestawień wykonywanych usług
weterynaryjnych przekazywanych Zamawiającemu.

§2.
1.

Wykonawca celem zapewnienia stałego kontaktu z Zamawiającym posiada czynny

całodobowo telefon …………………….. oraz jest dyspozycyjny w dni wolne od pracy, niedziele
i święta w sytuacjach wymagających pilnego działania.
2.

W szczególnych przypadkach tj. nieobecności lekarza, Wykonawca wskaże osobę

posiadającą

stosowne

uprawnienia,

wykonującą

czynności

objęte

zamówieniem

w zastępstwie.
3. O fakcie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca we własnym zakresie dokona rozliczenia z osobą pełniącą zastępstwo.
Zamawiający w tym zakresie nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§3.
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§4.
Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonanie usług objętych
niniejszą umową :
1.

Rozliczenie następować będzie w cyklu miesięcznym na podstawie faktur wystawionych

przez Wykonawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych,
stanowiących załącznik nr 1 do umowy w terminie 30 dni od daty ich złożenia.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury, w ciągu 7 dni od

daty jej otrzymania i w przypadku zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do
wystawienia faktury korygującej.
3.

Ceny podane w ofercie cenowej nie będą podlegały waloryzacji do końca trwania umowy.

§5.
Zamawiający ma prawo uzyskiwania od Wykonawcy bieżących informacji na temat realizacji
usługi, a także obserwowania i kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania usług zleconych
przez Zamawiającego oraz wglądu do prowadzonego zestawienia wykonywanych usług.

§6.
Zmiany warunków umowy lub jej zakresu winny być dokonywane na piśmie w formie
aneksu.
§7.

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne:
a) przypadku zaniedbań lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę usługi –w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto za realizowaną usługę,
b) za każde stwierdzone przekroczenie czasu interwencji w zakresie zdarzeń drogowych i odławiania
zwierząt- 50,00 zł za każdą godzinę opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto
określonej w §1 pkt 1.

§8.
W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający
może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia.

§9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§10.
Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca.

Zamawiający:

…………………………………………………..
(Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew)

…………………………………………………..
(Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew)

Wykonawca:

…………………………………………..

