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na wykonywanie usługi w zakresief wyłapywania:beżdómrrych"ps~ów oraz prowadzenia punktu:

tymczasowego przetrzymywania zwierząt zawarta w dniu ..J.'/., grudnia 2012 r. w Siemiatyczach
' i ^ pomiędzy: - :

Gminą- Miasto Siemiatycze, z siedzibąw Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2,
17-300 Siemiatycze , NIP: 544-00-03-838, reprezentowaną przez '
Burmistrza Miasta Siemiatycze - Piotra Siniakowićza • - - •- ^̂ H^̂ ^w -̂̂ -̂H-ê ^P^w^̂
zwaną dalej.„Zleceniodawcą" ". . : - . . „:,_.,:;;; .. Ji:-r„-:- '.r>_/' '̂̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^̂ .̂̂ -̂ ?.

•'-.a.-;' • ' • :—:::_V.V;^;---^.-

Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibąw Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej
26; N1P 544-00-04-192; REGON 050243985; KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 23895,5 tyś. zł,
reprezentowanym przez: „ - — - . , ,.r,: r,:„_~:. ,;
Prezesa Zarządu - Janusza Żoch

.. zwanym dalej „Zleceniobiorcą" ...••.^..•i^,^,^.^.^.^...-'L,..-. ^„ î..̂ .,̂ ..-.,, sŝ ^̂ î̂ :,,̂
1 następującej treści:- „,.„,,„w „,„«,,,;,=:„-,--. ,..,;,-.,.„.v„.;,7_V;;,:|- -

, - •".'• " . § ! •
... Na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U
t z 2010 r. Nr l i 3, póz. 759) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania

usługę w zakresie wyłapywania bezdomnych psów na terenie Miasta Siemiatycze oraz^transportu i,
przetrzymywania ich w miejscu położonym w Siemiatyczach przed przewiezieniem do schroniska,
a także uprzątnięcie martwych zwierząt zgodnie z wyszczególnieniem określonym w § 4 ust.l
niniejszej umowy. , ', _,_ ,

. :- §2-
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia l stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
: okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. gg-

,,, . §3'
Wykonując niniejszą umowę Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać zasad obchodzenia się ze
zwierzętami, określonych w ustawie o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 póz. 1002 z późn.
zm.)^ oraz przepisach powszechnie obowiązujących.

-§;4- —
1. Strony ustalają, że należność za wykonane usługi będzie naliczona --według, następujących

: ;;stawek: . ..' -^^-^
2. Wyłapywanie na terenie Miasta Siemiatycze psów bezdomnych, rannych, agresywnych lub.

takich, które zaatakowały człowieka - wraz z transportem do lecznicy lub miejsca ich
przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska -ceną za l sztukę ..-.50 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych),

3. Utrzymywanie i opieka nad wyłapanymi zwierzętami - cena za l sztukę za dobę i6.zł /
(słownie: siedem złotych), . ,,,,„;„, -,-. — ;,. _ ":;.;:...-.._ '•,

4.. Uprzątanie martwych zwierząt ż terenu miasta jSiemiatycże l wraz ź przekazaniem'- ich do utył izaćj i -
obowiązują ceny odbiorcy martwych zwierząt,

5. Interwencje nieskuteczne, nie zakończone wyłapaniem psa z przyczyn niezależnych od
Zleceniobiorcy: •

a) za l roboczogodzinę - 23,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy

ąjj^
6. Do podanych cen doliczany będzie obowiązujący w dacie fakturowania podatek VAT.
7. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy płatne będzie każdorazowo po należytym wykonaniu

usługi na podstawie otrzymywanych faktur za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury.

• • -



8. W przypadku nie podjęcia bez uzasadnionej przyczyny przez Zleceniobiorcę działań w ramach
realizacji usług wynikających z niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty
kary umownej w wysokości 100 zł (słownie sto złotych) za każdą nie podjętą interwencję,

9. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.
10. Zleceniodawca może potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.
11. Kwoty wynagrodzeń określone w ust. l pozostaną niezmienne w trakcie obowiązywania

niniejszej umowy. • -

§5...
1. W ramach wykonania 'usługi wyłapywania bezdomnych , psów oraz prowadzenia punktu

. " tymczasowego przetrzymywania zwierząt Zleceniobiorca zapewnia w szczególności obsługę
weterynaryjną nad wyłapanymi zwierzętami, a także własny transport, wyżywienie, opiekę oraz
właściwe warunki utrzymania psów.

2. Zwierzę, które pogryzło człowieka zostanie wyłapane przez : Zleceniobiorcę i przewiezione do
mieszczącego się obok miejskiego składowiska odpadów (okoJice uL ŻefoiBsklego) miejsca jego
przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska, w celu przeprowadzenia obserwacji.

3. Wyłapane psy będą przetrzymywane przez Zleceniobiorcę przed przewiezieniem do schroniska
(wybranego przez Zleceniobiorcę W uzgodnieniu ze Zleceniodawcą) przez okres 15 dni. Po

' upływie tego okresu, w przypadku braku miejsc w schronisku psy będą przetrzymywane kolejne
1 5 dni; ' - ' . ' ...... "

' § 6 . , '
1. Psy będą wyłapywane przy pomocy siatek, smyczy i kagańców, , = ; . „,...
2. Psy będą przewożone pojazdem, który będzie posiadał: • •
a) powierzchnię umożliwiającą swobodne przyjęcie przez zwierzę pozycji leżącej lub stojącej,
b) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
c) dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
d) podłogę zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny w czasie

transportu.

§7-
ł. Zadania określone W § l niniejszej umowy będą wykonywane aa zfcceme upoważnionego

....... Urzędu Miasta-Siemiatycze-fw-^^
Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach (w dni robocze oraz w raa'e sagtych przypadków
w dni wolne od pracy).

2. Interwencyjne wyłapywanie psów może nastąpić także po bezpośredniej ..... interwencji
mieszkańców Miasta Siemiatycze, przy czym interwencja teka wymaga uzgodnienia
z upoważnionym pracownikiem Urzędu Miasta Siemiatycze.

3. Każdorazowe wyłapanie psa Zleceniobiorca zobowiązuje się zgłaszać Zleceniodawcy'.
4. Usługi w ramach niniejszej umowy będą wykonywane w dni robocze i w nagłych przypadkach

w dni wolne od pracy. •
5. Wszelkie koszty wykonywania zlecenia (w tym koszty niezbędnego sprzętu, siatek, kagańców,

smyczy itp. oraz pojemników do transportu martwych zwierząt) ponosi Zleceniobiorca.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji świadczonych usług,

a w szczególności ewidencji ilości wyłapanych psów, czasu pracy przy wyłapywaniu oraz ilości
przejechanych km - do celów ustalenia wynagrodzenia należnego za wykonaną usługę.

7. Zleceniodawca ma prawo kontroli Zleceniobiorcy w zakresie wykonywania zleconych prac.

§8.
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie^ należytych^ warunków dla

wyłapanych psów do czalsu przekazania icITcfoschrolTiskaoTaz ż tytułu roszczeń óśob trzecich
w związku z wykonywaniem niniejszej usługi.

3. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Zleceniobiorcy lub uszczerbek na zdrowiu
powstałe na skutek wykonywania zlecenia.



-

§9. —
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§10.
Wszelkie zmiany nin ie j sze j umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11. L
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. "
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