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Załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA NR 18/SOLSKA/2017
zawarta w dniu ……………….2017 r. w Lublinie
pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul.
Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301
reprezentowanym przez:
 Marzenę Puzio - Przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
 Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego zwanym w treści
umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr SOLSKA/18/2017, prowadzonego w oparciu
o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania pt.
„Specjalistyczna opieka weterynaryjna nad stadem”, wchodzącego w zakres
projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu:
POIS.02.04.00-00-0179/16, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została
zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
świadczeniu następujących specjalistycznych usług weterynaryjnych:
1) Korekta kopyt - maksymalnie 3 razy w okresie trwania umowy, w odniesieniu do
maksymalnie 20 koni rasy konik polski.
2) Odrobaczanie - maksymalnie 3 razy w okresie trwania umowy, w odniesieniu do
maksymalnie 20 koni rasy konik polski.
3) Konsultacje weterynaryjne telefoniczne – w zależności od potrzeb: 1 raz w roku /2
razy w roku1 prowadzone pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2, czynnym 7
dni w tygodniu w godzinach 6-22. Realizacja tej usługi będzie potwierdzana notatką
służbową osoby inicjującej konsultację.
Usługi będą wykonywane przy użyciu własnych materiałów Zleceniobiorcy, w zależności od
potrzeb, np. środków odurzających, strzykawek, igieł, leków i innych środków jednorazowego
1.

1

Wykreślić, lub odpowiednio wypełnić, w zależności od treści najkorzystniejszej oferty.

2

użytku.
2.

Lekarz weterynarii, świadczący ww. usługi:
…………………………………………….(imię i nazwisko, adres zamieszkania)
Nr telefonu kontaktowego ………………………..adres email……………………………….
W przypadku korekty kopyt dopuszcza się zlecenie pracy osobom trzecim pod ścisłym
nadzorem merytorycznym ww. lekarza weterynarii.
Osobą upoważnioną do realizacji umowy ze strony Zamawiającego
jest……………………….. tel. ………………, email………………………

3.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, świadczenia usług
zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
§2
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI
Świadczenie usługi odbywać się będzie na pastwisku zlokalizowanym na wysokości wsi
Zamch i Borowiec, gmina Obsza, powiat biłgorajski.

2.

Usługi będą świadczone od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.

3.

Termin wykonania usługi weterynaryjnej będzie uzgadniany z Wykonawcą co najmniej 7
dni przed planowaną realizacją danego zabiegu.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w
maksymalnej wysokości …………..zł brutto (słownie: ……………………złotych), na tę
cenę składają się następujące ceny jednostkowe:

Cena
jednostkowa
(brutto)

Maksymalna
liczba usług
świadczonych w
okresie realizacji
umowy - w
odniesieniu do 20
koni trzykrotnie w
okresie trwania
umowy

Lp.

Określenie usługi
weterynaryjnej

1.

Korekta kopyt

60

2.

Odrobaczanie

60

Wartość usługi
(brutto)

2. Rozliczenie z tytułu realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych
oraz rzeczywistej ilości wykonanych usług.
3. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie
bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu
prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
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4. Po wykonaniu usługi Wykonawca wystawi fakturę/ rachunek. Zapłata za świadczone usługi
będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury
VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy nr………………………………….
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
umowy.

1.

2.

3.
4.

§4
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania usługi, ustalonego zgodnie z § 2 ust.
3, w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej na zasadach ogólnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej
faktury/rachunku. W przypadku niewystawienia faktury/rachunku, co uniemożliwi
potrącenie z nich kary umownej, Zamawiający nałoży karę wystawiając notę
obciążeniową.

§5
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewykonywania usług opisanych w §1 lub
nienależytego ich wykonywania, stwierdzonych na piśmie, Zamawiający będzie uprawniony
umowę wypowiedzieć. W takim wypadku umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych
wyżej będzie wiązało się z nałożeniem kary umownej określonej w § 4 ust. 1 pkt 2.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody faktycznie
poniesionej.
§6
ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia maksymalnej wartości umowy o 20%, na
wykonanie usług opisanych w § 1, na większej liczbie koni, lub na wykonanie innych
zabiegów/czynności/konsultacji weterynaryjnych dotyczących koni. Zwiększenie wartości
umowy nastąpi na podstawie dodatkowych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą
elektroniczną. Zwiększenie wartości umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

1.

2.
3.

4.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:
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