Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.946.2013

projekt
UMOWA NR

zawarta w dniu ..................................................... r. pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
NIP 734-350-70-21, REGON 491893167
reprezentowanym przez:
Jerzego GwiŜdŜa – Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………
REGON: …………
zwanym dalej "Wykonawcą"
w wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług
weterynaryjnych, którym poddawane będą psy z terenu miasta Nowego Sącza przebywające
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu:
1.
2.
3.

zabiegów szczepienia przeciw wściekliźnie,
zabiegów eutanazji,
leczenia psów u których objawy chorobowe
14 dni od dnia ich przywiezienia do Schroniska.
zabiegów sterylizacji lub kastracji.

4.

wystąpią

w

terminie

§2

1.
1)
2)
3)

Za wykonane czynności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu
o sporządzony i przyjęty przez strony cennik jak niŜej:
całokształt kosztów związanych ze szczepieniem 1 psa ……….. zł brutto (słownie:
…………………….) zł brutto,
całokształt kosztów związanych z wykonaniem zabiegu eutanazji 1 psa………zł
brutto (słownie: …………………………………………………) zł brutto,
całokształt kosztów związanych z leczeniem 1 psa u którego objawy chorobowe
wystąpią w okresie 14 dni od dnia ich przywiezienia do Schroniska ………..zł brutto
(słownie: ……………………………………………………….) zł brutto,

4)

całokształt kosztów związanych z wykonaniem zabiegu weterynaryjnego sterylizacji (
w tym opieka pooperacyjna przez 10 dni oraz kołnierz lub ubranko ochronne) 1 suki
wg. wagi zwierzęcia poddawanego zabiegowi:

a)

do 15 kg - …… zł brutto.

b)

od 15 kg – do 30 kg - ……… zł brutto.

c)

powyŜej 30 kg - ……. zł brutto.

5)

całokształt kosztów związanych z wykonaniem zabiegu weterynaryjnego kastracji
( w tym opieka pooperacyjna przez 10 dni oraz kołnierz lub ubranko ochronne) 1 psa
wg. wagi zwierzęcia poddawanego zabiegowi:

a)

do 15 kg - ……. zł brutto.

b)

od 15 kg – do 30 kg - ……. zł brutto.

c)

powyŜej 30 kg - ……… zł brutto.

2.

3.
4.

Koszt wykonanych usług w 2014 r. nie moŜe przekroczyć rocznie łącznej wartości
…………… zł brutto (słownie: …………………………………………………..),
………….....zł netto (słownie: ……………………………………………………),
podatek VAT: ……..zł (słownie: …………………………………………………).
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod
numerem NIP ……………..
Dopuszcza się zmianę kwoty VAT w przypadku gdy w okresie realizacji umowy
dojdzie do zmiany stawki VAT.
§3

1.

Za wykonane usługi Wykonawca przedkładał będzie faktury wraz z zestawieniem
wykonanych usług, które będą realizowane w ciągu 30 dni licząc od daty przedłoŜenia
rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, po ich sprawdzeniu przez
upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie za miesiąc grudzień nastąpi
do 31 grudnia 2014 r.
§4

Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie
prowadzenia usług weterynaryjnych jak równieŜ posiada uprawnienia do prowadzenia tego
typu działalności.
§5
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy
do 31.12.2014 r. z zastrzeŜeniem ust.2.
2. W przypadku wcześniejszego wyczerpania środków określonych w § 2 ust.2 umowa
ulega rozwiązaniu.
§6
Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, przed upływem
terminu o którym mowa w § 5 ust.1 , w wypadku gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienaleŜycie,
b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy

w interesie publicznym.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy
potwierdzonego przez Strony, pod rygorem niewaŜności.
§8
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory i inne sprawy wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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