UMOWA UUG/...../2019
zawarta dnia …................... 2019 roku w Celestynowie pomiędzy:
Gminą Celestynów, z siedzibą w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, 05-430 Celestynów, NIP 532105-76-50, REGON: 013268965, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Celestynów – Pana Witolda Kwiatkowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów - Pani Agnieszki Kurek,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
___________________ z siedzibą NIP: _______________________
______________________ Regon: ______________________
reprezentowaną przez: __________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na odławianiu
i

transporcie

bezdomnych

zwierząt

z

terenu

Gminy

Celestynów,

zwanym

dalej:

„Przedmiotem umowy”.
2.

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

podjęcia

natychmiastowej

interwencji,

nie

później

niż w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, celem dokonania
humanitarnego

odłowu

i

transportu

zwierzęcia

do

schroniska

wskazanego

przez

Zamawiającego.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowej interwencji, nie później niż
w

ciągu

1

godziny

od

momentu

zgłoszenia

przez

Zamawiającego,

polegającej

na

i transporcie zwierzęcia do schroniska wskazanego przez Zamawiającego w przypadku
zgłoszeń dotyczących psów agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt
rannych w wyniku wypadku.
4.

Odłowienie zwierząt i ich przewóz powinien odbywać się za pomocą środków, narzędzi
i pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu zwierząt.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zwierzęciu w razie potrzeby pomocy lekarsko –
weterynaryjnej.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o miejscu przetrzymywania
wyłapanych zwierząt przed ich przewiezieniem do schroniska.

7.

Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z:
1)

ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840
z późn. zm.),

2)

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1967),

3)

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(t.j. Dz. U. 2004 Nr 158 poz. 1657).

§2
1.

Zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy leży po
stronie Wykonawcy.

2.

Wykonawca zadba o środki bezpieczeństwa podczas wykonywanych czynności.

3.

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania Przedmiotu
umowy i że wykona go osobiście
§3

Termin realizacji umowy strony ustalają na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019
r., lub do wyczerpania środków wskazanych w § 4 ust. 2 umowy.
§4
1.

Strony zgodnie ustalają ceny jednostkowe brutto za należyte wykonanie Przedmiotu umowy w
wysokości:
1) za odłowienie i transport jednego dorosłego psa / sukę: ………………………………………zł brutto
słownie (…………………………………………………….……………..……)
2) za odłowienie i transport jednego szczenięcia: ……………………………………………… zł brutto
słownie (……………………………………………………………….……………..……)
3) za odłowienie i transport miotu szczeniąt: ……………………………………………… zł brutto
słownie (……………………………………………………………….……………..……)
4) za odłowienie i transport jednego kota / kotki:

……………………………………………… zł brutto

słownie (……………………………………………………………….……………..……)
5) za odłowienie i transport jednego kocięta: ……………………………………………… zł brutto
słownie (……………………………………………………………….……………..……)
6) za odłowienie i transport miotu kociąt ……………………………………………… zł brutto
słownie (……………………………………………………………….……………..……)
7) za transport psa/kota: ……………………………………………… zł brutto
słownie (……………………………………………………………….……………..……)
2.

Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej
umowy nie może

przekroczyć kwoty brutto w wysokości ________________ zł (słownie:

___________________________ złotych).
3.

Ceny jednostkowe wymienione w ust. 1 zawierają w sobie wykonanie wszystkich czynności
związanych z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

4.

Ceny jednostkowe wymienione w ust. 1 nie będą podlegały waloryzacji przez okres
wykonywania przedmiotu umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury każdorazowo po wykonanym zleceniu.

6.

Termin płatności faktur ustala się na 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury Zamawiającemu.

7.

Faktury muszą zawierać dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50,
Odbiorca: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

8.

Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)

w przypadku nieterminowego i nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w
wysokości 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy
za każdą godzinę opóźnienia przystąpienia do interwencji, o której mowa w §1 ust. 2 i
ust. 3 umowy,

2)

w przypadku nie wykonywania lub nienależytego (niezgodnego z zapisami umowy)
wykonania umowy, w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia, o którym
mowa w §4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek nie wykonywania lub nienależytego
(niezgodnego z zapisami umowy),

3)

w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji umowy, jeżeli przerwa
trwa dłużej niż 2 dni - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.
2 umowy,

4)

w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §4 ust. 2 umowy,

5)

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w §4 ust. 2 umowy.

2.

Zamawiający

zastrzega

możliwość

żądania

odszkodowania

uzupełniającego

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
3.

W przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, odstępując tym samym

od

wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiający

poinformuje

Wykonawcę

o

fakcie

pomniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.
§6
1.

Nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie z ramienia Zamawiającego - _____________,
adres e-maile: ___________________ , kontakt tel. _____________________________.

2.

Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

przedmiotu

umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

______________ adres e-maile: ______________, kontakt tel. _____________.
§7
1.

Zamawiający oraz Wykonawca powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 28
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L
119/1). W zaistniałej sytuacji Zamawiający oraz Wykonawca będą pełnili względem siebie
odpowiednio funkcję Administratora danych bądź Podmiotu przetwarzającego.
2.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie przetwarzać powierzone im dane
osobowe zgodnie z niniejszą umową, wyżej wskazanym rozporządzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.

3.

Każda ze Stron ma prawo przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugą
Stronę wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania lub obowiązywania umowy, bądź do
dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.

Strony zgodnie oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi wyżej
wskazanego rozporządzenia.

5.

Każda ze Stron ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia
niniejszej umowy.

6.

Strony udostępniają sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków wskazanych w niniejszej umowie.

7.

Wykonawca

może

powierzyć

dane

osobowe

objęte

niniejszą

umową

do

dalszego

przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania niniejszej umowy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

