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UMOWA NR 28.2014 

W dniu 21 stycznia 2014 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; Fundacją - Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie, 
z siedzibą w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05-119 Legionowo, REGON 015084152, 
Nr weterynaryjny 14088601, działającą na podstawie wpisu do rejestru Stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000098139, reprezentowaną przez: 
- Panią Bożennę Raj czak - Dyrektora Schroniska (działającą na podstawie pełnomocnictwa 
z dnia 29.10.2013 r.)? zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U, z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) stosownie do art. 4 pk t 8, została zawarta umowa 
o następującej treści: 

§ 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: 
„Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 
Halinów w 2014 r.". 
2. Zadanie określone w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w okresie 
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt 
b) czipowanie odłowionych z terenu Gminy Halinów zwierząt, 
c) zapewnienie bezdomnym zwierzętom wyżywienia i opieki do czasu adopcji, 
d) leczenie bezdomnych zwierząt, 
e) zapewnienie odłowionym zwierzętom pomieszczeń lub boksów chroniących je przed 
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, 
umożliwiające zwierzętom swobodne poruszanie się, 
f) prowadzenie dokumentacji zwierząt przyjętych z terenu Gminy Halinów, 
g) zwrot zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich, 
h) przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Halinowie protokołów przyjęcia zwierząt 
do schroniska. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w schronisku 
w zakresie wywiązywania się z zapisów niniejszej umowy, 
5. Przewiduje się, że do schroniska zostanie przyjętych 30 psów. 
§ 2. 1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi Strony ustaliły w wysokości 2100,00 zł (brutto) 
(słownie: dwa tysiące sto złotych) za przyjęcie, zapewnienie opieki, miejsca i utrzymanie 



w schronisku jednego psa, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 07 stycznia 2014 r., 
stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala się do kwoty 
63 000,00 zł (brutto) (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym obowiązująca 
stawka podatku VAT 
3. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od ilości przyjętych do 
schroniska zwierząt, przy czym nie może być wyższe od wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w ust. 2. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury będzie 
stanowił protokół, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. h). 
§ 3.1. 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 § 2 ust. 2 , 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 § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 
niniejszej umowy 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z bieżącej płatności należnej 
Wykonawcy. 
3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli wartość 
szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 
§ 4. 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy, 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 
jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa lub warunkami umowy w tym w przypadku niewykonania obowiązków 
wynikających w § 1 ust. 3 oraz w przypadku utraty uprawnień do wykonywania usług, 
a w szczególności: 

1) w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schronisk; 
2) w przypadku cofnięcia decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu 

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 
zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
§ 5. Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności. 
§ 6. Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności 
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 



§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
§ 8. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
§ 9. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe otrzymuje Zamawiający, 
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