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Umowa Nr OA.272.11.2017

Zawarta w Siedlcach w dniu 10.01.2017 r. pomiędzy Gminą Siedlce, zwaną dalej
w tekście umowy „Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy - Henryka Brodowskiego
przy kontrasygnacie:
2. Skarbnika Gminy - Jadwigi Ładziak
a
Marianem Drewnik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marian Drewnik
Schronisko dla Zwierząt HAPPY DOG ul. Kościuszki 96 08-460 Sobolew NIP 826-169-
46-90 REGON 143237501 zwanym dalej w tekście umowy „Zleceniobiorcą",
zw. dalej łącznie także „Stronami"
zw. dalej „umową"
0 następującej treści:

§1

l. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. póz. 2164.) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca
zobowiązuje się do przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siedlce
1 zapewnienia im całodobowej opieki polegającej w szczególności na:

1) Odłowieniu bezdomnego zwierzęcia
2) zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami

atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego;
3) wyżywieniu zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą;
4) stałym dostępie do wody pitnej;
5) opiece weterynaryjnej;
6) traktowaniu w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska,
7) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji psów i innych zwierząt w razie takiej potrzeby,

ich odrobaczaniu, poddanie koniecznym szczepieniom, w tym przeciw wściekliźnie;
8) dokonywaniu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i leczniczych dostosowanych

do gatunku, płci, wieku i stanu zdrowia zwierząt;
9) eutanazji zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej

i zgody Zleceniodawcy;
10)podejmowaniu działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu

odebrania zwierzęcia ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela
kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia);

11) podejmowaniu wszelkich możliwych działań w celu umożliwienia adopcji zwierzęcia
i jej przeprowadzenie;

12) zapewnieniu zgodnej z prawem i zasadami bezpieczeństwa utylizacji ciał padłych
zwierząt;

13) wy sta wianiu pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt
do schroniska, zawierających opis przyjęcia zwierzęcia, w szczególności: opis
zwierzęcia co do rasy, wieku, płci i stanu zdrowia oraz ew. znaków szczególnych, data
przyjęcia, ulica oraz miejscowość z jakiej zostało zwierzę odłowione, datę zgłoszenia
przez przedstawiciela Zamawiającego, informację o przekazaniu zwierzęcia
właścicielowi i uregulowaniu przez niego należności wraz z dokumentacją
fotograficzną;

- Zleceniodawca przewiduje oddanie ok 30 sztuk zwierząt do schroniska.
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Zwane dalej „przedmiotem umowy".
2. Wszelkie czynności Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

§2

Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy;
b) Zakończenie - 31.12.2017 r.

§3

ł. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji wykonania usługi w czasie nie dłuższym
niż 24 godziny, od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, w dniach od poniedziałku
do piątku/soboty z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2. Zleceniobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
i za ich pośrednictwem w okresie sprawowania nad nimi opieki przez Zleceniobiorcę
na podstawie niniejszej umowy.

§4

Przyjęte przez Zleceniobiorcę zwierzęta, nieodebrane przez byłych właścicieli w terminie
14 dni, mogą być wydane osobom zainteresowanym zgodnie z regulaminem schroniska.

§5

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę 2.214,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
dwieście czternaście złotych) za wykonanie obowiązków umownych wobec jednego
zwierzęcia.

§6

Rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi 14 dni po złożeniu
przez Zleceniobiorcę poprawnie wystawionego rachunku wraz z potwierdzeniem przyjęcia
zwierząt do schroniska lub świadectw adopcyjnych.

§7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy - w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą
dobę opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 3 umowy,
b) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy w wysokości wynagrodzenia umownego wskazanego w § 5 umowy,
2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 5 umowy w przypadku rozwiązania przez Zleceniobiorcę umowy
z przyczyn przez niego zawinionych.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zleceniodawcę kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
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4. W przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę zobowiązań umownych,
w szczególności w razie niewłaściwego traktowania powierzonych pod opiekę zwierząt,
Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym i naliczenie kary umownej zgodnie z ust. l pkt 1) ppkt b niniejszego
paragrafu.

§8

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których Zleceniodawca
otrzymuje l egzemplarz i Zleceniobiorca l egzemplarz.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulowane będą przepisami Kodeksu
Cywilnego, a spory mogące wynikać z jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
miejscowo dla Zleceniodawcy.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu pod rygorem
uznania doręczenia pod wskazanym w umowie adresem za skuteczne.

Zleceniodawca :

GMINA SIEDLCE
woj. mazowieckie

REGON 711582552
NIP 821-24-43-829

Zleceniobiorca:

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
HAPPY DOG

Marian Drewnlk
08-460 Soboiaw. Nowa Krępa 28

tel. 600-041-920
NIP: 826-169-46-90; REGON: 143237501
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Aneks Nr l

do umowy nr OA.272.11.2017 z dnia 10.01.2017 r. dotyczącej wykonania przyjęcia do
schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siedlce i zapewnienie im całodobowej opieki
zawartej w Siedlcach w dniu 25.08.2017 r. pomiędzy Gminą Siedlce, zwaną dalej w tekście
aneksu „Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
1. Henryka Brodowskiego - Wójta Gminy Siedlce IM-
przy kontrasygnacie:
2. Jadwigi Ładziak - Skarbnika Gminy

Marian Drewnik Schronisko dla Zwierząt HAPPY DOG ul. Kościuszki
Sobolew, NIP 826-169-46-90 REGON 143237501
Reprezentowana przez:
Mariana Drewnik- Właściciela
zwanego w dalszej treści aneksu „ Zleceniobiorcą"
o następującej treści:

§1

Na podstawie zgodnej woli stron, zmianie ulega § l ust. l, poprzez dopisanie punktu nr
14) utrzymanie psów odebranych decyzją Wójta wraz z niezbędnymi zabiegami
weterynaryjnymi (szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczenie), stawka dobowa 20 zł
brutto/sztuka

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§2
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których strony otrzymują po
jednym egzemplarzu.
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GMINA SIEDLCE
08-110 Siedlce, ul. Astanowicza 10

ZLECENIODAWCA: REGON 711582552,-NI? 821-24-43-S29 ZLECENIOBIORCA:

WOJ
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SKARBNl".
Główny
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