
UMOWA o Swiadczenie uslug
w F-FAP.272.2.20151GK

zawarta w Siedlcach w dniu 22 stycznia 2015 r.
na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

pomiqdzy:

Miastem Siedlce z siedzibq 08-1 10 Siedlce, Skwer Niepodleglosci 2 posiadajqcym REGON 7'l 1581765

i nadany NIP 821-252-54-09 zwanym dalej w tekscie Zamawiaiqcym, ktore reprezentuje:

Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce

a
Jadwigq Suchta posiadajqcq REGON 142410825 i nadany NIP 7591086869 i Slawomirem Suchtq
posiadajacym REGON 551324954 i nadany NIP 7591'162027 prowadzqcymi dzialalnosc gospodarczq

w formie sp6lki cywilnej pod nazwa Schronisko dla Bezdomnych zwierzqt posiadajqce REGON

550469001 i nadany NIP 7591144779 z siedzibE 07-300 Ostr6w Mazowiecka, ul. Bqkowki, zwanym dalej

w tekscie Wykonawcq, reprezentowanym przez:

Slawomira Suchtg - Wsp6lwla6ciciela

sl
1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przyjmowanie iutrzymywanie

w schronisku bezdomnych ps6w odlowionych z terenu Miasta Siedlce w 2015 r'"
2. Z chwila ptzy)Qcia psa od zamawiajqcego, wykonawca pzejmuje obowiqzek zapewnienia mu opieki

wynikajAcej z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2013 r., poz.

856 z p62n. zm.) w szczeg6lnosci:

- przechowywanie ps6w w schronisku spelniajqcym wymagania Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwolu Wsi z dnia 23 czetwca 2OO4 r. w sprawie szczeg6lowych wymagai weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierzAt (Dz. U.22004 r. Nr 158, poz 1657),

- wlasciwe traktowanie i odzywianie zwiezEt,
- zapewnienre opieki weterynaryjnej,

- sterylizacj9 i kastracje PS6w,

- prowadzenie ewidencji ps6w dostarczonych przez Zamawiajqcego
oddawanie ps6w do adopcji (wypetnienie formularza zgloszeniowego bazy danych Safe-Animal
przez nowego wlasciciela i przesylanie kopii formularza raz w miesiqcu do Zamawiajqcego).

3. Kazdorazowe przyjgcie odlowionego psa bQdzie nast?powalo w terminie 24 godzin od powiadomienia

telefonicznego pri'e2 upowaznionego pzedstawiciela Zamawiaiqcego, potwierdzonego nastepnie na

piSmie.
4. Wykonawca o5wiadcza, 2e.

- uslug? przyjmowania i utrzymania bezdomnych ps6w bedzie prowadzil z uwzglQdnieniem
obowiazujqcych przepis6w BHP,

- wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu zam6wienia posiadajq

odpowiednie kwalifikacje, peeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa'

- ztealizu)e przedmiot niniejszej umowy z nalezyta starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, etykq zawodowE oraz postanowieniami niniejszej umowy.

S. ZamawiajAcy oswiadcza, 2e psy dostarczone do schroniska bgdq wysterylizowane lub wykastrowane,

zaszczepione przeciwko wsciekliznie i podstawowym chorobom zaka2nYm, odrobaczone, odpchlone
oraz oznakowane elektronicznie, z tym zasttzeaeniem, 2e w przypadku zwierzqt u kt6rych ze wzgledu

na zbyt mlody wiek lub stan zdrowia nie mozna dokonac zabiegow sterylizacji lub kastracji, bQdq one
pzeprowadzane w schronisku na koszt Zamawiajqcego.

s2
Strony ustalajA termin realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 roku.

s3
W ramach kontroli realizacji zam6wienia Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wejscia na teren

schroniska oraz dostQpu do dokument6w zwiqzanych z ewidencjE przyjetych ps6w (tj. rejestru ps6w

przebywajacych w schronisku, ps6w oddanych do adopcji, podania przyczyny smierci ps6w, ucieczki ps6w

itp.) do chwili przebywania w schronisku ps6w przyjgtych w ramach realizacji niniejszei umowy.
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.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za ptzyjecie jednej szt. psa okresla sie w wysokosci 2002 zl brutto

(slownie: dwa tysiEce dwa zlote brutto 00/100).
Wynagrodzenie miesieczne za zapewnienie miejsca i utrzymanie w schronisku przyjetych ps6w okre6la
siQ w wysokosci 1400 zl brutto (slownie: jeden tysiEc czterysta zlotych brutto 00/100 zl).
Wynagrodzenie Wykonawcy za sterylizacjQ lub kastracjQ psa okre6la sie w wysokoSci:
a) sterylizacja suki - 100 zl brutto/szt. (slownie: sto zlotych brutto 00/100),
b) kastracja psa -'t00 zt brutto/szt. (slownie: sto zlotych brutto 00 /100).

Wynagrodzenie wyplacane bqdzie na podstawie wystawionych pzez Wykonawc7 taktur.
Wykonawca Wstawial bedzie faktury za:

- ka2dorazowe przyjgcie psa, w oparciu o ilose przyjgtych od Zamawiajqcego ps6w, na podstawie
pisemnego protokotu pzekazania-pzyjQcia psa do schroniska zawierajqcego jego numer
identyfikacyjny elektronicznego oznakowania w terminie '14 dni od daty pzyjecia ps6w do
schroniska,

- za zapewnienie mie.isca w schronisku dla ps6w z terenu Miasta Siedlce w terminie do 30 dnia
ka2dego miesiqca,
za sterylizacjg i kastracje psa po wykonaniu zabiegu w terminie 14 dni od daty wykonania zabiegu.

6. Wymienione w ust. 1, 2, 3 wynagrodzenie obejmuje caloso wydatk6w niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy.

s5
Naleznosc za realizacle zam6wienia Zamawiajqcy zobowiqzany jest uregulowac w terminie 14 dni od daty
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s6
1. ZamawiajEcy bedzie wykonywal nadz6r nad uslugq zlecon4 niniejsza umow4

za po6rednictwem pracownika Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Siedlce p. f4ariusza
Myrchy tel. /25/ 794-39-21, e-mail: mariusz. mvrcha@u m.sied lce. pl, adres do korespondencji: UrzEd
Miasta Siedlce, Skwer Niepodleglo6ci 2, 08-110 Siedlce.

2. OsobA wyznaczon4 do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
Slawomir Suchta, tel. /25/ 600 22O 338, e-mail: schroniskobakowka@wp. pl, adres do

korespondencji: 07-300 Ugniewo, ul. Szkolna 20.

s7
L Zamawiajqcemu pzysluguje prawo do odstqpienia od umowy w sytuacji, gdy:

- Wykonawca niewlasciwie wykonuje uslugQ obj?ta przedmiotem zam6wienia z naruszeniem ustawy
o ochronie zwietzEl, co zostalo potwierdzone co najmniej dwoma protokolami podpisanymi przez

upowaznionych przedstawicieli stron,

- stwierdzi nieprawidlowosci w ewidencji przyjQtych ps6w do schroniska tj. brak ps6w w schronisku,
brak informacji o losie ps6w, zbyt duza Smiertelnosci psow w schronisku,

- Wykonawca odm'wi Zamawiajqcemu wejscia na teren schroniska w ramach kontroli przyjetych
psow i udostepnienia dokument6w, o kt6rych mowa w S 3,

- Wykonawca odm'wi Zamawiajqcemu przyjqcia psa do schroniska.
2. OdstEpienie od umowy powinno nastqpid w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawietae uzasadnienie.
3. Zamawiajqcy w razie odstepienia od umowy z ptzyczyn, za kt6re Wykonawca nie odpowiada,

zobowiqzany jest do zaplaty wynagrodzenia za uslugi, kt6re zostaly wykonane do dnia odstqpienia od

umowy.
4. W przypadku odstqpienia od umowy ptzez WykonawcQ z ptzyczyn nie wystepujEcych po svonie

ZamawiajEcego, Wykonawca zobowiEzany bqdzie do zaplaty odszkodowania stanowiqcego
rownowartosc 10- krotnosci ceny podanej w ofercie za przy.iqcie 1 psa.

s8
1. W pzypadku niewykonania lub odmowy wykonania ptzez Wykonawce zlecenia przyjqcia i utzymania

bezdomnego psa ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo zlecenia zastqpczego wykonania przyjqcia

iutrzymania.
2. Koszty zastgpczego przyjqcia i utrzymania bezdomnego psa obciEzajq Wykonawcq do wysokosci

pelnej kwoty jego wykonania.
3. Koszty zastgpczego wykonania przyjecia i utrzymania bezdomnego psa powjnny by6 zaplacone przez

WykonawcQ w tetminie 14 dni od daty wystEpienia z zEdaniem zaplaly.
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4. Zamawiaiqcy w razie zwloki w zaplacie koszt6w zastgpczego przy)qcia i utrzymania bezdomnego psa
, mo2e potrqcid naleZnq mu kwotg z nale2noSci Wykonawcy.

se
1. Zamawialqcy przewiduje mo2liwo56 wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez ustawodawcq, dopuszczajqc zmianq
wynagrodzenia o kwotq rownE r62nicy kwoty podatku VAT zaptaconego przez Wykonawcg.

2. Zmiany warunk6w umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

s10
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowe majq zastosowanie pzepisy:
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowiei Publicznych (Dz. U. 22013 t., poz.907 z p62n. zm.),
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 22014 r., poz. 121),
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. 22013 t., poz.856 z p62n. zm.).

s11
Spory kt6re mogq wyniknqe z realizacji umowy, strony poddajq pod rozstrzygniqcie sqdu wlaSciwego dla
siedziby Zamawiajqcego.

s12
Umowa zostala sporzqdzona w 4 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.
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