UMOWA ROŚ.7031.40.2021
Zawarta w dniu ……………………………………. r. w Łomiankach, pomiędzy:
Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, NIP 118-17-68-394
reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek – Panią Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, zwaną
dalej „Zamawiającym”
a
………………………………… z siedzibą w Warszawie przy ulicy …………………….., ……………………, NIP:
…………………………., REGON: ……………….., reprezentowaną przez …………………………, zwaną w
treści umowy „Wykonawcą”
§ 1.
Przedmiot umowy
1. ZAMAWIAJĄCY zleca do realizacji a WYKONAWCA podejmuje się wykonywania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi i sanitarnymi, usług obejmujących
leczenie, sterylizację bądź kastrację kotów wolno żyjących z terenu gminy Łomianki,
wyszczególnionych w zał. nr 1 do umowy (za zgodą Referatu Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomiankach lub Straży Miejskiej w Łomiankach).
2. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie załączone zestawienie kosztów z zgodnie
z załączoną ofertą według cen jednostkowych.
3. Wszczepienie podskórne mikroprocesorów (spełniających normę ISO117/84/11785)
psom i kotom, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Łomianki. Szczegółowy
opis wykonania usługi zawiera Załącznik nr 2 do umowy.
4. Potwierdzeniem wykonania usługi wszczepienia mikroprocesorów będzie „Zestawienie
zarejestrowanych zabiegów”, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.
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§ 2.
Wynagrodzenie
Koszty leczenia zwierząt będą rozliczane na podstawie dokumentów wystawionych przez
lekarza weterynarii.
Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty …………………. zł netto (słownie: ………………………….. zł 00/100) +
podatek VAT wg stawki 8 % tj. …………………….. zł (słownie: ……………. tysiąc
……………………….. zł 00/100), tj. brutto …………………. zł (słownie: ……………… tysiące
…………………………. zł 81/100).
Ceny jednostkowe poszczególnych usług weterynaryjnych określa Załącznik nr 1 do
umowy.
Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających
z niewykorzystania kwoty określonej w § 2 ust. 2 umowy.
§3
Rozliczenie wykonawcy
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust 2 będzie płatne na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur, zatwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, wystawianych na koniec każdego miesiąca obowiązywania niniejszej
umowy, w terminie 21 dni od otrzymania faktury z zastrzeżeniem, że faktura za miesiąc
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grudzień zostanie wystawiona i dostarczona do Zamawiającego w dniu 23.12.2022 r., na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Płatność za usługi o których mowa w § 1 wykonane w dniach 24-31.12.2022 r. płatna
będzie na podstawie faktury zatwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, dostarczonej przez Wykonawcę do dnia 07.01.2023 r. w terminie 14 dni
od otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Faktury należy wystawiać na: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,
NIP: 118-17-68-394.
Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wynagrodzenie objęte fakturą, o której wyżej mowa zostanie zapłacone
z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielnej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.).

§4
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania usług określonych w § 1 lub w przypadku zwłoki w usuwaniu
skutków nienależytego wykonania usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 kc), jeżeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków,
wynikających z umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu
wykonawcy i poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę.
5. Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
§5
Termin obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022 r., bądź do chwili wyczerpania
środków, o których mowa w §2 ust. 2 przed 31.12.2022 r.
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§6
Osoby do kontaktu
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego
jest
Beata
Dunajska,
tel.
(22)
888-98-87,
e-mail:
beata.dunajska@poczta.lomianki.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony
Wykonawcy jest ……………………………… tel. …………………………...
Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 można dokonywać na podstawie pisemnego
powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany
umowy.
§7
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do
wykonywania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowiązany jest posiadać, co najmniej na okres realizacji niniejszej
umowy, umowę ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z wykonywanymi usługami oraz umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§8
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozstrzygane będą na mocy
postanowień Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
Powszechny, właściwy miejscowo wg siedziby Zamawiającego.
§ 10
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWJAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Szczegółowy opis wykonywania usługi wszczepienia mikroprocesorów- Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie opiekuna o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania kota
z terenu Gminy Łomianki - Załącznik nr 3.
4. Zestawienie zarejestrowanych zabiegów wszczepienia mikroprocesora - Załącznik nr 4.
Płatne: dział 900, rozdział 90003 § 4300

