Projekt umowy - Załącznik nr 5 do Zaproszenia
………………, dnia ……………..
UMOWA Nr …………………………
zawarta w dniu ...................................... r.
pomiędzy:
Miastem Słupsk,
z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
reprezentowanym przez ……………………………. zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Przychodnią ……………………………………………………, NIP

…………………., Regon ………………………

reprezentowaną przez Lekarza Weteterynarii ………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”,
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę
weterynaryjną polegającą na: elektronicznym znakowaniu zwierząt (psów – samców

i

samic) mieszkańców Słupska w ramach bezpłatnego planu znakowania zwierząt w roku 2018.
§2
W ramach świadczenia usług weterynaryjnych, w zakresie elektronicznego znakowania
zwierząt (psów – samców i samic) Wykonawca zobowiązuje się:
1) przyjąć zwierzę należące do mieszkańca Słupska w przychodni dla zwierząt przy ulicy
…………………………. i zakwalifikować je do elektronicznego znakowania; w przypadku
stwierdzenia braku możliwości wykonania zabiegu Wykonawca odstąpi od tej
czynności;
2) wykonać znakowanie zwierzęcia poprzez wprowadzenie sterylną strzykawką pod jego
skórę elektronicznego transpondera, zgodnie z zasadami profesjonalnego świadczenia
usług (chip zakupiony przez Wykonawcę musi posiadać atest);
3) wprowadzić numer czipa wraz z danymi zwierzęcia i jego właściciela do
elektronicznej międzynarodowej bazy danych zwierząt SAFE ANIMAL;
4) przekazywać Zamawiającemu do 15 - go dnia kolejnego miesiąca raporty miesięczne
obejmujące wykaz wykonanych zabiegów (załącznik nr 2 do regulaminu planu
znakowania) wraz z dokumentami rejestracyjnymi (załącznik nr 3 do regulaminu
planu znakowania);
5) przekazać do 15 grudnia 2018 roku Zamawiającemu raport końcowy z wykonywanych
czynności w ramach planu znakowania zwierząt w roku 2018 (załącznik nr 4 do
regulaminu planu znakowania);

6) utrzymywać stały kontakt telefoniczny (tel. 59 84 88 451) z właściwym pracownikiem
Zamawiającego w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących ww. planu
znakowania.
§3
1. Zamawiający w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w raportach, o których
mowa w § 2 pkt 4 i pkt 5 przekaże Wykonawcy wnioski i zalecenia mające na celu ich
usunięcie.
2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania
wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 1, do ich wykonania i powiadomienia
o tym Zamawiającego.
3. W przypadku nie wykonania wniosków i zaleceń, w terminie o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, zgodnie
z § 8 ust.2.
§4
1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe
w trakcie wykonywania usługi jak również efektów ubocznych po zabiegu, którą to
odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca.
2. Zamawiający

nie

dopuszcza

możliwości

powierzenia

podwykonawcy

usługi

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§5
1. Cena jednostkowa za świadczenie usługi elektronicznego znakowania zwierząt będzie
zgodna z ceną zawartą w ofercie, według której Zamawiający zapłaci Wykonawcy
………………… z zastrzeżeniem, że wartość usługi w zakresie elektronicznego
znakowania zwierząt (psów – samców i samic) objętych niniejszą umową nie
przekroczy łącznie kwoty 50.000,00 złotych brutto.
2. W trakcie trwania umowy Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki cenowej.
3. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją
innemu podmiotowi, a różnicą kosztów obciąża Wykonawcę.

§6
1. Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczenia usług będą następowały na
podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę, po wykonaniu
usługi, płatne przelewem
wystawionej faktury.

w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprawnie

2. Faktura powinna zawierać rodzaj wykonanej usługi oraz ilość wykonanych w danym
miesiącu zabiegów weterynaryjnych.
3. Do faktury należy dołączyć wykaz wykonanych zabiegów (załącznik nr 2 do
regulaminu planu znakowania) wraz z dokumentami rejestracyjnymi (załącznik nr 3
do regulaminu planu znakowania).

§7
1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2. Zakończenie wykonywania niniejszej umowy strony ustalają na dzień 30 listopada
2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 5 ust.1
umowy.
§8
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający

może

wypowiedzieć

umowę

w

trybie

natychmiastowym,

po

stwierdzeniu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W

sprawach

nie

uregulowanych

postanowieniami

niniejszej

umowy

mają

zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo sąd powszechny w Słupsku.
§9
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:


ze strony Zamawiającego - ….....................................................................



ze strony Wykonawcy - …..........................................................................
§ 10

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

