UMOWA Nr GK.6140…….2015.WL
o świadczenie usług
W dniu ……….2015 roku pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 zwanym dalej
„Zamawiającym” w imieniu, którego działa :
Burmistrz – dr Andrzej Kunt
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta –Janiny Rapacz
zwanym w dalszej część „Zamawiający” z jednej strony,
a ………………………….. prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ………………………. reprezentowaną przez:
…………………………………
Zwanym dalej „Wykonawca” z drugiej strony
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do zapewnienia opieki bezdomnym psom
oczekującym na miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Górzycy ponad 7 dni:
2. Umowa obejmuje w szczególności:
- codzienne zapewnienie zwierzętom świeżej wody i pożywienia,

- codzienny min. 15 minutowego wyprowadzenia zwierząt na spacer,
-obserwację zwierząt i informowanie Zamawiającego o konieczności dokonania konsultacji
z lekarzem weterynarii stanu zdrowia zwierząt,
- utrzymanie czystości w kojcu (m.in. usuwanie odchodów, wygrabianie piasku),
-powiadamianie Zamawiającego o stanie technicznym kojca i ewentualnej konieczności
przeprowadzenia napraw lub remontu ( np. dziury w ogrodzeniu, uszkodzenie budy dla psa).
2.Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zlecenia Wykonawca zapewni własnym staraniem i na
własny koszt.
§2
Niniejsza umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2015r.
§3
1.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy.
2. Szacunkowa wartość umowy wynosi ……………….. zł brutto (słownie: ……………. złotych).
3. Wynagrodzenie wynikające z przedstawionej przez Wykonawcę faktury Zamawiający zapłaci
przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia.
Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą ul.Graniczna 2, NIP 599-277-13-28.
4. Do faktury należy dołączyć „Kartę pobytu psa w kojcu” (zał. nr 1)
§4

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania za niewywiązanie się z warunków umowy będą
kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a/ Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary w wysokości 20%
wartości umowy brutto określonej w § 3 pkt 2, w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność,
b/ Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:
- za nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt 2,
-

za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 pkt 1.
3. Przez nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków należy rozumieć
niesumienne wykonywanie prac stanowiących przedmiot umowy, brak reakcji na zgłoszenia
itp.
4. Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej lub
kara umowna na daną okoliczność nie została ustanowiona.

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zał. nr 1 do umowy

Karta pobytu psa w kojcu
Informacje o zwierzęciu
Rasa
Płeć
Uwagi

Data przejęcia psa ……………………………………….
Data przekazania psa do schroniska lub adopcji lub oddania właścicielowi
………………………
Ilość dni opieki nad psem …………………………..

…………………….
Podpis

