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^:.__ " -;, : Umowa nr IG,6140,f ̂ 2013? '. ̂ Ą 7^
O '2 "•zawarta w dniu ......~.L _______ marca 2013 roku pomiędzy Miastem Siemiatycze NIP 544-00-03-838,

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Siemiatycze - Piotra
Siniakowicza, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta -
Siemiatycze — Elżbiety Boguszewskiej
a
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska,
reprezentowanym przez właściciela Zygmunta Dworakowskiego, NIP 8491458651
zwanego dalej „Wykonawcą".

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następującą usługę:

przewiezienie z Siemiatycz, przyjęcie i bezterminowe przetrzymywanie bezpańskich zwierząt w
Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 1 2-230 Biała Piska.

. . , . .
Wykonawca w momencie przyjęcia zwierzęcia przejmuje od Zamawiającego wszelkie obowiązki
związane z jego utrzymaniem, zapewniając w tym: całodzienne wyżywienie, zapewnienie -
odpowiednich warunków bytowych^ kompleksowej opieki weterynaryjnej, kontroli stanu zdrowia,
profilaktyki, leczenia, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepienie przeciwko
wściekliźnie, przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz inne konieczne
zabiegi weterynaryjne. :- -^- , : ,_

§3
Termin realizacji zadania od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

§4

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:
l , ustawą z dnia z dnia 2 1 sierpnia 1 997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 06 póz.

1 002 z poźn. zm.), ~T' '... '"_
2. ustawą z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 213, póz. i 342 z późn. zm.),
3 . ustawą z dnia 1 3 września 1 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

2005 r, Nr 236 póz. 2008 z późn. zm.), ; I
4. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U, z
2004 r., Nr 1 58, póz. 1657).

§5
l . Wykonawcy za wykonanie usługi określonej w § l przysługuje wynagrodzenie brutto 1200

zł (słownie tysiąc dwieście zł) za jedno odebrane bezpańskie zwierzę (przetrzymywane
bezterminowo). Całkowity koszt zadania, w tetrrninie realizacji nie może przekroczyć

_ równowartości 14 000 euro.
2. Wynagrodzenie wymienione w § 5 ust. l nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne po każdorazowym wykonaniu usługi i wystawieniu faktuiy "
przez Wykonawcę z 14 dniowym terminem płatności.

l . Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy przy realizacji przedmiotowego

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca wraz z wnioskiem o wydanie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą

winien dostarczyć podpisaną warunkową umowę z podwykonawcą. Warunkiem wejścia w
życie tej umowy będzie wyrażenie zgody przez Zamawiającego.



,,~

4. Zamawiający może uzależnić wydanie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą od
zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą urnowy-przelewu wierzytelności
(należnych Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiający po
dokonaniu odbioru robót zleconych Podwykonawcy, bezpośrednio przelał należne mu
wynagrodzenie.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za zadania, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

§r
ł. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie stwierdzenia, iż:

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy
b) wykonawca dwukrotnie nie wykonał zlecenia,
c) wykonawca sprawuje niewłaściwą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami tj.
rażąco narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek
do odstąpienia, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r.

3. Strony dopuszczaj ą możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.

§8
1. W razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w w wysokości 500 zł brutto.
2. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może stosować odsetki ustawowe.

§9
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytuhTśżkód powstałych przy wykonywaniu umowy
oraz jaka może wynikać z wykonywanej usługi wobec roszczeń osób trzecich i zobowiązany jest do
ich usunięcia na własny koszt.

§ 1(L
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

. §12--' . : / : . ' : .•:•-; - . *
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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