U M O W A nr …..….....
W dniu....................... pomiędzy Gminą Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 575187-84-73, Regon: 151398391, PEPPOL 5751049073, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Edwarda Maniura - Burmistrza Miasta Lublińca,
a
…...............................................................................…, NIP:..........................… REGON: .................…
zwanego dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
….................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na wykonaniu zabiegów
kastracji i sterylizacji kotów mieszkańców Lublińca.
§2
1. Zakres usługi weterynaryjnej, o której mowa w § 1 obejmuje:
1) przeprowadzenie badania stanu zdrowia zwierzęcia, które stanowi czynnik dopuszczający go do
wykonania właściwego zabiegu;
2) zapewnienie lekarstw i innych środków medycznych niezbędnych do wykonania zabiegu
sterylizacji lub kastracji;
3) wykonanie przez uprawnionego lekarza weterynarii zabiegu sterylizacji lub kastracji w terminie
uzgodnionym z właścicielem kota;
4) zapewnienie kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy;
5) zapewnienie kotu opieki pooperacyjnej do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe,
przeciwzapalne, antybiotyki);
6) zdjęcie szwów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego poinformowania właściciela zwierzęcia o
przygotowaniach do zabiegu.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje aparaturą i sprzętem dostosowanym do zakresu świadczonych
usług oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.
§3
Strony ustaliły następujący termin realizacji przedmiotu umowy :
1) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy
2) termin zakończenia – do wyczerpania całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3
bądź gdy pozostała kwota na realizację umowy jest mniejsza niż koszt 1 zabiegu sterylizacji lub
kastracji kota, o którym mowa w § 5 ust. 2, jednak nie później niż do 30.11.2021 roku.
§4
1. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów Wykonawca obowiązany jest wykonywać wyłącznie
zwierzętom zakwalifikowanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy poprzez e-mail listę zakwalifikowanych zwierząt nie
rzadziej niż 1 raz na tydzień.
3. Lista, o której mowa w ust. 2, będzie zawierała: imię i nazwisko właściciela kota, adres
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz rodzaj zabiegu do wykonania.
4. Właściciele kotów obowiązani są do kontaktu z Wykonawcą celem realizacji zabiegu sterylizacji
lub kastracji.
5. Wykonawca obowiązany jest wykonać zabieg sterylizacji lub kastracji kota w terminie 1 miesiąca
od dnia skontaktowania się właściciela kota z Wykonawcą. W uzasadnionych sytuacjach, zabieg może
zostać przeprowadzony w terminie powyżej 1 miesiąca.
6. Wykonawca może odmówić wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji kota, w przypadku gdy
istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

7. Potwierdzeniem wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji kota bądź odmowy wykonania zabiegu
będzie formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania poprzez e-mail informacji dotyczącej realizacji
umowy, zawierającej: imię i nazwisko właściciela kota, adres zamieszkania, rodzaj wykonanego
zabiegu lub informację o odmowie przeprowadzenia zabiegu, nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony danych osobowych zawartych w liście
zakwalifikowanych do zabiegu zwierząt oraz wykonywania innych obowiązków wynikających z
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dane zawarte w liście Wykonawca będzie
wykorzystywał wyłącznie do celów wykonywania umowy. Szczegółowe warunki przetwarzania
danych osobowych określa umowa o powierzeniu, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. Umowa
winna być podpisana najpóźniej w dniu przekazania danych.
§5
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej umowy płatne będzie w okresach miesięcznych.
2. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie faktycznie wykonanych usług, według następujących
cen jednostkowych:
1) zabieg kastracji kocura w wysokości ….... zł brutto za wykonanie 1 zabiegu
2) zabieg sterylizacji kotki w wysokości …..... zł brutto za wykonanie 1 zabiegu.
3. Strony ustalają całkowitą szacunkową wartość wynagrodzenia wynikającego z zapisów umowy w
wysokości …........... zł brutto (słownie: …...............).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje podatek od towarów i usług VAT w
wysokości …....
§6
1. Podstawę do rozliczenia usługi i wystawienia faktury będzie stanowił pisemny protokół odbioru
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wzór protokołu udostępnia
Zamawiający.
2. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do protokołu formularze potwierdzające wykonanie lub
odmowę wykonania zabiegów, o których mowa w § 4 ust. 7.
3. Należność za wykonane usługi realizowana będzie w postaci polecenia przelewu na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
dokumentów rozliczeniowych, pod warunkiem, że rachunek ten na dzień zlecenia przelewu widnieje
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. biała lista podmiotów
VAT). W przypadku braku rachunku bankowego znajdującego się na białej liście, zapłata faktury
zostanie wstrzymana do czasu jego pojawienia się na białej liście. Do czasu pojawienia się rachunku
bankowego Wykonawcy na białej liście, nie biegnie termin zapłaty należności. Obowiązek
powiadomienia o ujęciu rachunku na białej liście spoczywa na Wykonawcy.
Dane do faktury: NABYWCA:: Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 57518-78-473, Regon: 151398391 z dopiskiem – ODBIORCA: Urząd Miejski w Lublińcu ul.
Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.
§7
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …................ tel. ….........
2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………….. tel. : …………………….
§8
1. Strony ustanawiają następujące kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji kota w wysokości 50,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek;

b) za nieuzasadnioną odmowę wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji kota w wysokości 100,00
zł za każdy stwierdzony przypadek;
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5
ust. 3.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

§9
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć przedmiotu wykonania umowy osobie
trzeciej.
§ 10
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Spory mogące wynikać z umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA:

Płatność: 90095 § 4300

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZABIEGU LUB ODMOWA WYKONANIA
ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania wnioskodawcy: ………………………………………………………
Rodzaj zabiegu: ………………………………………………………………………………
Data wykonania zabiegu: ……………………………………………………………………
Przyczyna nie wykonania zabiegu: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………..
data i podpis lekarza weterynarii

…………………………………………………..
data i podpis wnioskodawcy (właściciela kota)

