
UIUOWA o wykonaniu ustug
Nr F-RZP.272.32.zfi srcK

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

pomiedzy:
hriasteir Siedtce z siedzibq 08-110 Siedlce, Skwer Niepodleglosci 2 posiadaiqcym REGoN 711581765

i nadany NIP 821-252-54-09 zwanym dalei w tekscie Zamawiaiqcym, kt6re reprezentuie:

Jaroslaw Glowacki - Zastgpca Prezydenta Miasta

a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierzqt s-c- z siedzibE 07-300 Ostrow Mazowiecka , ul Bqk6wka 6,

posiadaiEcym REGON 550469001 i nadany NIP 759-114-47-79, zwanym dalej wykonawcq,

reprezentowanym Przez;

Slawomira Suchtq - wsp6hi,ta6eieiela

2.

1.

sl
zamawiajqcy zleca, a nlykonavf,a przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,odbiefanie pstw od

poJmiotu-dALwiaiqcego beidomne zwiez{ta na terenie miasta.siedlce, transport do schronisk_a oraz

brzylmowanie i utfrm-ywanie w schronlskuberzdomnych ps6w.z terenu miasta Siedlce w 2016 r'"

Z i'fiwiq poylqcia psa'od Zamawtai4cego, Wykoniwca-p-rzejmuje obowiqzek zapewnienia mu^opieki

*V"lt+""i7 L,t. it ust. 1 ustawy i dn-ia 21-sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz U. z 2013 r.'

poz. 856 z POZn. zm.).
W szczegOlnosci Wykonawca zobowiqzuje siQ:

- przew6zi6 psy Srodkiem transportu lp&niajqcym warunki okre5lone w ustawie o ochronie zwierzqt

i oopusz".irnym do transportu drogowego pEez powiatowego lekarza weterynaril'

- prr6.t ory,,uuC psy w schroniski spJniilqcym wymagania. Rozpozqdzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju'wsi i aiia zz czerwca 2004 r. w'sprawie szc2eg6towyc! wymagan weterynaryjnych dla

prowadienia schronisk dla zwierzEt (Dz. U z 2004 r' Nr 158, poz 1657)'

- w{asciwie traktowac i odzywiao zwierzeta,
- zapewniC opiekQ weterynaryinq,
- iiiewnio sieryriiaclg ii<astiicl! psow, kt6re z przyczyn wymienionych w ust 5 nie byly Poddane tym

zabiegom pzed ich przekazaniem przezzamawiaiecego' 
.

- prowalziO ewidencjq ps6w dostarczonych przez Zamawlaiqcego'
_ bddawae psy do aiipqi (wypelnic formularz zgloszeniowy bazy danych Safe-Animal pQez nowego

*i"sJi"i"ri i przesytai (opiq iormutarza raz w miesiqcu do zanawiaiqcego)'
rc"loooio*" ' p,rzeiazanii bdiowionych psow bgd'zie nastepowalo * 

. 
tgtTini" 

-?-1-godzin 
od

powiaoomienia telefonicznego przez upowaznionego przedstawiciela zenawtalqcego'

potwierdzonego nastQpnie na pismie.

Wykanawca ogvriadcza, 2e:

- rislugg transportowania, przyjmowania i 
-uttzymania 

bezdomnych ps6w bedzie prowadll

z uwl!lqdnieniem obowiqzujqcych przepis6w BHP,
_ wszysikie osoby wyrnacron" p'rz"z niego do realizacii przedmiotu zam6$/ienia posiadaja odpowiednie

kwalifikacie, peeszkolenie i uprawnienia wymagane przeplsaml prawa'

_ ir""i"ri"'p.i"omiot ninieiszeJ umowy z n6EZyiq rtrrannoscq, zgodnie z obowiqzu,iqcymi przepisami

4.

i etykq zawodowq.
s. zaiiwialqcy oswiidcza, 2e psy ptzd<azane do schroniska bQdq wysterylizowane lub wykastfowane,- ;r;;iril;" przeciwko wsJiei<tilnre i podstawowym chorobom zaka2nym, odroba.aone, odpchlone

oiaz ozriaxowjn" elektronicznie, z tym zasttze2eniim, ze w przypadku zwierz4, !r ktorych ze wzglQdu

n" iUyf rtoOy wiek lub stan zdrowii nie mo2na dokona6 zabieg6w sterylizacji 1ub kastracji, bqda one

przepiowadzane w schronisku na koszt Zarnavviaiqcego'

Strony ustalaja termin realizacii przedmiotu

2016r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

s2

umowy od dnia podpisania, nie wczesniej niz od 1 stycznia

s3

Wramachkontrolirealizacjipzedmiotuumowy,pzezcalyokrespeebywaniawschroniskups6w,
;;y1Qiy;h na podstawie nini;js:ej umowy ' zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do:

-t-



1.

2.

4.

6

kontroli Srodka transporfu, Korym bedE przewozone psy,

wejscia na teren schroniska,
dostepu do dokument6w zwiEzanych z ewidencjq pzyjetych ps6w (tj. rejestru ps6w pzebryajqcych
w schronisku, ps6w oddanych do adopcji, podania przyczyny Smierci ps6w, ucieczki ps6w itp.).

s4

wynagrodzenie wykonawcy za przyiecie jednego psa okresla sie w wysokosci 2 040,00 zI brutto
(slownie: dwa tysiqco czterdzie5ci zl brutto).
iJstala siq ryizaft'owe wynagrodzenie miesiqczne za zapewnienie mleisca i utzymanie
w schroniiku'przyjgtych ps6w w wysokosci 1 400,00 zl brutto (slownie: ieden tysiac czterysta zl
brutto).
Wynagrodzenie Wykonawcy 2a sterylizacie lub kastracie psa okresla sie \ / \,vysoko6ci:

a) sterylizacia suki - 100,00 d bruttorsd. (slownie: 6to zl brutto),
b) kastracja psa - 100,00 zl brutto,3zt (slownie: 3to zl brutto)
Wynagrodzlnie wyplacane bedzie na podstawie wystawionych przez Wykonawce taktut '
Wykonawca wyslawi fakturQ za:
a) ka2dorazowe przy.iQcie psa, w oparciu o ibse przyjetych od hmawiaiecego ps6w, na podstawie

pisemnego piot6iOu pzekazania-przyjecia psa do schroniska zawieraiqcego jego numer

iaentytlt<icy;riy elek$onicznego oznakowania w terminie 14 dni od daty przyjecia ps6w do

schroniska,
b) za zapewnienie miejsca w schronisku dla ps6w z terenu Miasta Siedlce w terminie do ostatniego

dnia kazdego miesiAca.
c) za steryliza-cjq ikastiacjg psa po wykonaniu zabiegu w terminie 14 dni od daty wykonania z€biegu.

V|ymienionl w uit. t, 2, 3 wynagrodzLnie obejmuje cailga wydatk6w niezbednych do zrealizowania

przedmiotu umowy.

s5

Naleznosd za realizacj? peedmiotu umowy zama wiaiqcy zobowiqzany iest uregulowac w terminie 14 dni

oJ Arty Oorg"r"nia fai.iury VAT. Ptatno56 t1y formie pzelewu na rachunek bankory Wykonawcy, p&afty

w Faktuze.

2.

L

s7

1 . W przypadku niewykonania lub odmowy wykonania. pflez Wyt<onawcg zlec€nia przy.iecia

i utrzymania bezdomnego psa Zafiawi4Eei zasirzega sobie prawo zlecenia zastqpczego wykonania

przyiecia i uirzymania.

-2-

s6

Zamawialecemu pzysluguje prawo odstEpienia od umowy w sytuacJi, gdy:
j WyXoiin"u riieUaSjiwie wyfonu.le uslugq objete przedmiotem umowy z naruszeniem ustawy

o 5chronie zwie*at, co zostaio potwierdz;ne co najmniej dwoma protokolami podpisanymi przez

upowaznionych przedstawicieli stron,
- ifuri"rO.t nieprawidlowosci w ewidencji ptzyiqtych psow do schroniska ti. brak psow w schronisku'

brak informabji o losie ps6w, zbyl duzq smiertelnosd ps6w w schronisku,

- Wykonawca odm ,i Zamawiaiqcemu kontroli Srodka transportu,

- Viykonawca odm1wi Zamawiiqcerru wej5cia na teren schroniska w ramach kontroli pzyjetych

ps-6w i udostqpnienia dokument6w, o kt6rych mowa w S 3, 
.- Wykonawca-odm,wi Zamawiaiacemu przyiQcia psa do schroniska'

Ods(pienie od umowy powinno nastqpi6 w'iormie pisemnej pod rygorem niewazno5ci takiego

oswiadczenia i powinno zawierao uzasadnienie.
iiiiaia"y w razie odstapienia od umowy z Ptzyczyn' za kl e wykonawca nie odpowiada'

-no*ierlny i""t do zaplaty wynagrodzenia zj uslugi, ktdre zostaly wykonane do dnia odstqpienia od

umowy.
W pzypaOfu odstqpienia od umowy przez WykanaweQ z Wyczya nie wystqpuiqcych po stronie

zamaii acego, tilykonawca zobowiazany bgdzie do zaplaty odszkodowania stanowiacego

r6wnowart6sd '10- krotno$ci ceny podane] w ofercie za przyjecie iednego psa'

W pzypaafu odstqpienia oa rimowy pizez Zamawiaiqcego z. ptzyczyn wystqpulEcych po stlonie

wixoiawcy, wyiionawca zobowiqzany bedzie do z3piaty odszkodowania stanowiacego

rdwnowartosc 1O- krotnosci ceny podanej w ofercie za przy.iQcie jednego psa'
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Koszty zastepczego przylecia i utrzymania bezdomnego psa obciqzaja Wkonawce do wysokosci
pelnej kwoty jego wykonania.
Koszty zastgpczego wykonania przyjecia i utrzymania bezdomnego psa powinny byc zaplacone pEez

Wkonawce w lerminie 14 dni od daty wystqpienia z 2qdaniem zaplaty.
Zamawiajecy w razie zwloki w zaplacie koszt6w zastQpczego pzyjecia i utrzymania bezdomnego psa

mo2e potrqcie nale2ne mu kwotQ z naleznosci Wykonewcy.
Wykonawca zaplaci Zamawlajqcemu kary umowne w wysokosci jednokrotnego wynagrodzenia
okreslonego S 4 ust. 2 niniejszej umowy w ptzypadku nienalezytego wykonywania uslug

tj. w szczeg6lnosci naruszenia kt6regokolwiek z obowiqzk6w Wykonawcy wynikajqcych z S 1

njniejszej umowy lub stwierdzenia naruszenia przepisdw ustawy o ochronie zwierzqt oraz akt6w
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, za ka2dy przypadek naruszenia.
Kara umowna powinna byc zaplacona pzez Wykonawc? w terminie 7 dni od daty wystqpienia przez
Zamawiajecego z 2Edaniem.iej zeplaty.
W przypadku op62nienia w zaplacie kary umownei Zamawiaiecy Potrqci nale2nq karQ z nale2no6ci
Wykonawcy.
Jezeli wysokosa szkody, poniesion4 pE:ez Zamawiaiecego, przewy2szy wysokoso kar umownych,
o ktdrych mowa w ust. 1, bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego.

s8

zamawiakcy przewiduje mozliwosc wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzoneJ pzez ustawodawce, dopuszczajqc zmiane
wynagrodzenia o kwote r6wnE ro2nicy kwoty podatku VAT zaplaconego przez WkondwcQ.
Zmrany warunk6w umowy wymagaiq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

se

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq maja zastoso\rvanie przepisy:
- Usiawy z dnia 29 itycznia ZOO+ r. Prawo Zam6lviefi Publicznych (Oz. U.22013 t., Wz.9O7 z p62n. zm.),

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 22014 r., poz. 121 z p62n. zm.),

- Ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwiezqt (Dz U.22013t., poz.856zp62n. zm.)'

s10

spory kt6re mogq wyniknqc z rcalizaqi umowy, strony poddajq pod rozstzygniecie sadu wlasciwego dla

siedziby Za m aw I aj Acego.

s11

Umowa zoslala spoeqdzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazde.l ze stron.

WYKONAWCA:

IASTA

Schronisko dla Bordomrych Zwierzqt

5.C
07-31,i C)str6w lk. ut. BAk6wka

lei r:l-f iJ ;'458299; lcl. kom. s600 22t338
Nlr 755-11-44-779 REG0N 5S046900r

az'ifiierz Paryla

ZAMAWAJACY:

r llp.


