
W dniu ,.4śL03.20ł3 r. w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 pomiędzy Gminą Halinów (NIP 
822-216-02-92 i REGON 013269172) reprezentowaną przez: Pana Adama Ciszkowskiego -
Burmistrza Halinowa, zwanego w dalszej treści umowy „Zamawiającym" 

a; Stowarzyszeniem Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL" z 
siedzibą ul. Gajna 36, 16-010 Wasilków, działającym na podstawie do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000351181, REGON 200344785, NIP 966-202-48-89, reprezentowanym 
przez Pana Marka Kuleszę, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12.10.2012 r., 
zwanym w dalszej treści oferty „Wykonawcą", 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stosownie do art. 4 pkt. 8 została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na 

odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Halinów, 
2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Halinów tylko i wyłącznie 
wskazanych przez Zamawiającego, 
b) transport zwierząt, o których mowa w § 1. ust. 2 lit. a) do schroniska tylko i wyłącznie 
wskazanego przez Zamawiającego. 

1. Strony ustaliły, że usługa o której mowa w § 1. będzie prowadzona na telefoniczne bądź 
pisemne wezwanie upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie. 

2. Usługa odławiania, o której mowa w § 1. ust 2 lit. a) powinna być wykonana 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 h od zgłoszenia. Termin ten może być 
zmieniony po ówczesnym uzgodnieniu tego z urzędnikiem Urzędu Miejskiego 
w Halinowie i za zgodą każdej ze stron. 

§ 4 . 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie usługi, o której 

mowa w § 1. ust. 2 została określona na podstawie oferty za jedno odłowione 
i przetransportowane zwierzę do schroniska i wynosi: 645 zł brutto. 

2. W przypadku odłowu suki ze szczeniakami oraz samych szczeniąt cena usługi będzie 
określona indywidualnie (w zależności od ilości i wielkości szczeniąt). 

4. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od ilości odłowionych 
zwierząt, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty 19 350,00 zł (brutto). 

§ 5. 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4. zostanie wypłacone w formie przelewu na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT. 
2. Zapłata wynagrodzenia uwarunkowana jest dostarczeniem do siedziby Zamawiającego 

dokumentu potwierdzającego przyjęcie zwierzęcia do schroniska. 



1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 2, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każde rozpoczęte 6 h 
opóźnienia. 
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy 
-wynagrodzenia, wynikającego z niniejszej umowy. 
3. W przypadku odłowienia zwierzęcia niezgodnie z § 1 ust. 2 lit. a Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od uiszczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w §4 ust 1. 
4. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy w trybie 
natychmiastowym. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych w przypadku gdy powstała szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej 
kary umownej. 

Wykoaawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie nieterminowego 
regulowania należności przez Zamawiającego względem Wykonawcy. 

Osobami upoważnionymi, o których mowa w § 3. ust. 1 jest 
podinspektor ds. ochrony środowiska oraz Mariusz 
gospodarczej i obrony cywilnej. 

^orzata Wachowicz 
inspektor ds 

3r . 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ I I . 
1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe otrzymuje Zaraai 

U K: M ì S T R Z 

Marek Kulesza 



W dniu 15.03.2013 roku w Halinowie, pomiędzy Gminą Halinów - NIP: 8222160292, 
REGON: 013269172, z siedzibą 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1, zwaną dalej 
Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa Pana Adama Ciszkowskiego, 
a 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Niesienia Pomocy dla Bezdomnych zwierząt „TEMPL", z siedzi
bą 16-010 Wasilków ul. Gaj na 36, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000351181 - M P : 9662024889; REGON: 200344785, zwanym dalej 
Wykonawcą reprezentowanym przez Pana Marka Kuleszę, na podstawie pełnomocnictwa 
zdniał2.10.2012r., 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t j . Dz. U. z 201 Or. 
Nr 113, poz. 759, ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zapewnienie 
miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Halinów 
w 2013r.", zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia: 28.02.2013 r. 
2. Przedmiotem umowy jest: 
1) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Halinów; 
2) czipowanie odłowionych z terenu Gminy Halinów zwierząt; 
3) wyżywienie i opieka dla odłowionych bezdomnych zwierząt do czasu adopcji, 
4) leczenie przyjętych bezdomnych zwierząt, 
5) zapewnienie pomieszczeń lub boksów chroniących odłowione zwierzęta przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających 
zwierzętom swobodne poruszanie się, 
6) prowadzenie dokumentacji zwierząt przyjętych z terenu Gminy Halinów; 
7) zwrot zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich; 
8) poszukiwanie nowych właścicieli dla odłowionych zwierząt; 
9) przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Halinowie protokołów przyjęcia zwierząt 
do schroniska. 
3. Przewiduje się, że do schroniska zostanie przyjętych 30 psów. 

§ 2 
Integralną częścią niniejszej umowy są : 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) oferta Wykonawcy. 

§ 3 
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

§4_ 
1 .Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 36000,00 zł. brutto 

(słownie : trzydzieści sześć tysięcy złotych), w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 
2. Całko wite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od ilości przyjętych do 

schroniska psów, przy czym nie może być wyższe od wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w ust. 1. 



3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych i'zostanie wyliczone w oparciu 
o zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie cenę jednostkową za przyjęcie do schroniska 
jednego psa w wysokości 1200,00 zł brutto, na podstawie protokołów, o których mowa 
w § l ust.2 pkt9. 

4. Fakturę za wykonaną usługę będzie realizował Urząd Miejski w Halinowie, po sprawdze
niu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiającego, na konto Wyko
nawcy wskazane na fakturze. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawia
jącemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwali zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

7. W przypadku określonym w ust. 6, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, nale
żnego mu z tytułu wykonanej części umowy, rozliczonej na podstawie cen ustalonych 
w przetargu 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy 
nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, obowiązującą formą 
odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą następujące kary umowne: 
1) Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10 % kwoty 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust.!, w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

2) Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10 % kwoty 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 u s t l , w przypadku odstąpienia 
od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 4 ust.6 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo potracenia kary umownej z bieżącej płatności należnej Wykona
wcy. 

3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do docho
dzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli wartość 
szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

§6 
1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umo
wy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy niezgodnie z bbowiązującymi 
przepisami lub warunkami umowy oraz w przypadku utraty uprawnień do wykonywania 
usługi, a w szczególności: 
1) w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schronisk; 

2) w przypadku cofnięcia decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu wykonawcy 
weterynaryjnego numeru identyfikującego. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 
zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
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16-010 Wasilków, u!. Gajna 36 
NiP 9662024883, REGON 200344785 

KRS 0000351181 
lei- 513 213 771, 530 996 997, fax 35 719 45 40 

Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron pod 
rygorem nieważności i mogą być dokonane, w zakresie i formie przewidzianej w przepisach 
Kodeksu Cywilnego oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności powstałych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§ 9 
W sprawach, nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy: 
- kodeksu cywilnego, 
- ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 
Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawia
jącego. 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 


