
UMOWA Nr F'-R2P.272.267.20121GK

W dniu 03.10.2012r. w Siedlcach pomigdzy Miastem Siedlce z siedzibp:08-ll0 Siedlce,
Skwer NiepodlegloSci 2, posiadaj4cym REGON: 711581765 i nadany NIp: 821-252-54-09
reprezentowanym przez:
Jaroslawem Glowackim -Zastgpca prerydenta Miasta Siedlce
zwanym dalej w skr6cie ,,Zamawiajqcym,
a

Slawomirem Suchta posiadajqcym REGON: 551324954 i nadany NIp: 7591162027 oraz
Jadwig4 Suchta posiadai4c4 REGoN: r424t0g2s i nadany NIp: 75910g6g69
pr ow adz1cy mi dzialalno Si go spo dar czy pn. :
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIF,P.Z4T s.c., z siedzibE 07-300 Ostr6w
Mazowiecka, ul. B4k6wka posiadajqce Regon 55046900i i nadany NIp: 7591 144779
reprezentowane przez:
Slawomira Suchta - Pelnomocnika
zwanym dalej w skr6cie ,rll/ykonawcq',

w trybie przetargu nieograniczonego zostalazawartaumowa o nastgpuj4cej tresci:

$1l' Zamawiaiqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadarie pn.: ,,przyjmowaniei utrzymywanie w schronisku bezdo-ny"h pro* odlowionych z terenu miasta Siedlce,,.2' z chwlllprzyjgcia.psa od Zamawiaiqcego, llyleonawca przejmuje obowiqzek zapewnienia muopieki wynikaj4cej z art. 11 ust. 1 usiawy 
-z 

dnia zt sierpnia 1997 r. oochronie zwierz4t(Dz. u. 22003 r., Nr r06,poz.r002 zp6An. zm.) w szczeg6ln-osci:
przechowywanie ps6w w schronisku spelniaj4cym wymagania Rozporz4dzenia MinistraRolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 czerwca-2}b+ .. * sprawie szczeg6lowych wymagarlweterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwieri4t (Dz. IJ. , zOOq r. Nr l5g,poz.l657),
wlaSciwe traktowanie i odZywianie zwierz4t,
zapewnienie nadzoru weterynaryjnego,
prowadzeni e ewidencj i p s6w dostarczon y ch przez z a maw iai qc e g o
oddawanie ps6w do adopcji (wypelnienie formularz a zgloszeniowego bary danych safe-Animal przez nowego wlasciciela i przesylanie kopii fo.mutarzJ-raz w miesi4cu doZamawiajqcego)

3' Kaadorazowe przyjgcie odlowionego psa bgdzie nastgpowalo w terminie 24 godzin odpowiadomienia telefonicznego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego,potwierdzonego nastgpnie na piSmie.
4. Wykonawco oSwiadcza, Ze:

uslugg przyjmowania i utrzymania bezdomnych ps6w bgdzieprowadzil zuwzglgdnieniem
obowi4zuj 4cych przepis6w BHp,
wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu zam6wienia posiadajqodpowiednie kwalifikacje,przeszkolenie i uprawnieniu *y*ug*" frr"piru-i prawa,
ztealizuje przedmiot niniejszej umowy z nalelylqstarannosci4, zgodnie z obowi4zuj4cymiprzepisami' 

:ty.k? zawodowq oraz postanowieniami niniej szej i-I*.5' Zamawiaiqcy oswiadcza, 2e psy dostarczone do schroniska bgd4 wysterylizowane lubwykastrowane' zaszczepione przeciwko wsciekliznie i podstawowym chorobom zaku2nym,odrobaczone, odpchlone otaz oznakowane elektronic znie, aw przypadk u zwierzqt,u kt6rych zewzglgdu na zbyt mlody wiek lub stan zdrowia nie mozna dokonad zabieg6w sterylizacjii kastracji, bgd4 one przeprowadzane w schronisku na kosztzamawiaiqcego.



$2
Strony ustalaj4 termin rozpoczgcia przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2013 roku.

$3
W ramach kontroli realizacji zam6wienia Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wejScia na teren
schroniska do chwili przebywania w schronisku ps6w przyjEtych w ramach realizacji niniejszej
umowy.

$4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sig w wysokoSci I 820,0021brutto (slownie: jeden tysi4c

osiemset dwadzieSciazlotych00/100 zl brutto) zaprzyjgcie i utrzymanie jednej szt. psa.
2. Ustala siE ryczaltowe wynagrodzenie miesigczne za zapewnienie miejsca w schronisku

w wysokoSci 1 230,00 zl brutto (slownie: jeden tysiqc dwiescie trzydziesci zlotych 001100 zl
brutto).

3' Wynagrodzenie wyplacane bgdzie na podstawie wystawionych przez llykonawcA faktur.4. Wykonawca wystawial bgdzie faktury za:
ktzdotazowe przyjgcie psa, w oparciu o iloS6 przyjgtych od Zamawiaj4cego ps6w, na
podstawie pisemnego protokolu przekazania-przyjEcia psa do schroniska ziwilrajqcego
j ego numer elektronic znego mikroprocesora,
za zapewnienie miejsca w schronisku dla ps6w z terenu miasta Siedlce na koniec kazdego
miesi4ca za miesi4c poprzedni

5' Wymienione w ust. I i 2 wynagrodzenie obejmuje caloS6 wydatk6w niezbgdnych do
zr ealizow ania przedmiotu umowy.

ss
NaleznoSd za realizacjg zam6wienia Zamawiajqcy zobowiqzarry jest uregulowai w terminie
14 dni od daty dorgczenia faktury VAT. PlatnoSd w formie piri"* na- rachunek bankowy
Wykonawcy: Bank Sp6ldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

nrkonta: 028923 0008 0002 3823 2000 0001

s6l' Zamawiaiqcemu orzysluguje prawo do oditqpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
niewlaSciwie wykonuje uslugg objgt4 przedmiotem zam6wieni a z naruszeniem ustawy
o ochronie zwierz4t, co zostalo potwierdzone co najmniej dwoma protokolami podpisany#
przez upowaZnionych przedstawicieli stron.

2' Odst4pienie od umowy powinno nast4pi6 w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera(, uzasadnienie.

3.

4.

1.

2.

Zamawiaiqcy w rczie odst4pienia od umowy z przyczyn, za kt6re laykonawca nie
odpowiada, zobowi?zany jest do zaplaty wynagrodz"niu^uslugi, kt6re zostal! wykonane do
dnia odst4pienia od umowy.
w przypadku odst4pienia od umowy przez wykonawca z przyczyn nie wystgpui4cych po
stronie Zamawiaiqcego, Wykonawca zobowi4zany bgdzie'do- zaplaty odszkodowania
stanowi4cego r6wnowartoS6 10- krotnoSci ceny podanej w ofercie zaprzyjgcie 1 psa.

s7
W przypadku nie wykonania lub odmowy wykonania przez lvykonawca zlecenia przyjgciai uttzymania bezdomnego psa Zamawiajqcy zastrze[a sobie prawo ilecenia zastgpczego
wykonania przyj Ecia i utrzymaria.
Koszty zastgpczego przyjgcia i utrzymania bezdomnego psa obcipaj4 l(ykonawcA do
wysokoSci pelnej kwoty jego wykonania.



3. Koszty zastEpczego wykonania przyjgcia i utrzymania bezdomnego psa powinny by6
zaplacone przezll/ykonawca w terminie 14 dni od daty wyst4pieniazh4daniemzaplaty.

4. Zamawiaiqcy w razie zwloki w zaplacie koszt6w zastEpczego przyjgcia i utrzymania
bezdomnego psa moze potr4ci6 nalehn4mu kwotg znaleimofici Wykonawcy.

$8l. Zamairaiqcv przewiduje moZliwoSi wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu w przypadku:

- nniany stawki podatku VAT wprowadzonej przez ustawodawcg dopuszcza sig zmiang
wynagrodzenia o kwotg r6wn4 r62nicy kwoty podatku VAT zaplaconego przez
WykonawcA.

2. zmiany warunk6w umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci.

$e
w sprawach nie uregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy:
- Prawo zam6wieh Publicznych (Dz. u.22010 r., Nr ll3,poz.759 zp6An. zm.),
- Kodeksu Cywilnego,
- Ustawy o ochronie zwierzqt (Dz. U. 22003 r., Nr 106, poz.l002 zp6fnzm.).

$10
Spory kt6re mog4 wyniknq6 z realizacji umowy, strony poddaj4 pod rozstrzygnigcie s4du
wlaSciwe go dla siedzib y ZamawrajQcego.

s11
Umowa zostala sporz4dzona w 4 jednobrzmi4cych egzemplavach,po2 egzemplane dlakuZdej ze
stron.
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