
U M O W A

W dniu .w''u,h-H;..«v:!H..'. pomiędzy Gminą Miejską Bielsk Podlaski zs. w Bielsku Podlaskim przy ul.
Kopernika 1, reprezentowaną przez Burmistrza Bielska Podlaskiego- mgr inż. Eugeniusza Berezowca,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla
bezdomnych zwierząt, z siedzibą w Radysach 13,12-230 Biała Piska
reprezentowanym przez:
Zygmunta Dworakowskiego- właściciela
zwanym dalej Wykonawcą,
w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 póz. 759 z póz. zm.), została
zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie miasta Bielsk Podlaski oraz utrzymywania tych zwierząt w schronisku.
2. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował:
- przybycie na miejsce przebywania zwierząt i ich odłowienie, przy czym odłowieniu będą podlegały
zwierzęta (głównie psy) pozostające bez opieki i zachowujące się agresywnie, zwierzęta nie
wyposażone w obroże umożliwiające identyfikację właściciela, poszkodowane w wypadkach
drogowych, chore oraz te, które pogryzły ludzi;
- przetransportowanie i umieszczenie odłowionych zwierząt w schronisku, w którym mają zapewniony

odpowiedni pokarm i warunki bytowe; w przypadku gdy wykonawca nie posiada własnego schroniska
winien złożyć kserokopię faktury (poświadczoną za zgodność z oryginałem) za przekazanie zwierząt
do tegoż schroniska;
- niezbędne zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne;
- prowadzenie programu adopcji dla bezdomnych zwierząt.

§2

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997r. sierpnia ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, póz. 724 z późn. zm.), rozporządzeniu MSWiA z
dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz. 753), ,
a w szczególności do posiadania: chwytaków, kagańców, obroży, klatki samołapki, smyczy służących
do wyłapywania i prowadzenia zwierząt oraz do przewozu zwierząt samochodem spełniającym
wymogi wynikające z art. 24 ustawy o ochronie zwierząt.
W schronisku należy przestrzegać przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 23 czerwca 2004r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr
158, póz. 1657).

§3

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia opieki
weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszelkie święta) do
odłowu i transportu zwierząt.

§5

Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu ze strony
Zamawiającego: nr telefonu 85 731 81 31, osoba do kontaktu: Marcin Kuptel.

§6



1. Za odłowienie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt ustala się wynagrodzenie
jednorazowe w wysokości:
a)1450 zł brutto za dorosłego psa,
b) 380 zł brutto za kota,
c) 400 zł brutto za szczeniaka.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jest wynagrodzeniem
ryczałtowo - ilościowym i nie może przekroczyć 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł
brutto).
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie wykorzystania określonej wartości umownej umowa
wygasa po upływie terminu jej ważności określonego w § 8.

§7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami miesięcznymi za faktyczny zakres usług
wykonanych w każdym miesiącu.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania
faktury wystawionej na Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

§8

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2013r.

§9

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł na własny koszt, właściwe umowy ubezpieczeniowe z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku określonymi zdarzeniami losowymi, a w szczególności od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia objętego umową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich powstałe w związku
, z niewłaściwie wykonaną usługą,

- za zniszczenie własności prywatnej spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem działania.

§10

1. Strony postanawiają iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku rażących zaniedbań lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę usługi - w

wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w § 6 ust. 2;

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
ustalonych kar umownych.
4. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
przedmiotu umowy.

; §11

Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą przez sąd właściwy
rzeczowo wg siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego



§13

Integralne części umowy stanowią:
-specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
-oferta Wykonawcy.

§14

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NiP
543-00-04-664. Jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT \ wyraża zgodę na ich wystawienie bez
podpisu nabywcy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania
faktur VAT, nr NIP.A:U.:.:.-::::L;:;'.'!...

§15

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 egz. dla każdej ze stron.
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