
Umowa nr GK.6140.25.2019

zawartaw dniu 2). grudnia 2019 roku pomigdzy:
Miastem siemiatycze, z siedzibqprzy ul. palacowej 2, 17-300 Siemiatycze,
reprezentow anqr przez Burmistrza Miasta S iemiatycze Piotra Siniakowicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemiatycze Elzbiety Boguszewskiej
zw anrq w dal szej czgSci umowy,,Zl eceniodawc4,',
a

Grulynq Dworakowsk4 i Zygmuntem Dworakowskim prowadz4cymi dzialalnoSd gospodarcz4
pod nazw4 Schronisko dla Bezdomnych Zwierz4t Dworakowska Grazyna Jadwiga i Schronisko
dla Bezdomnych Zwierz4t Dworakowski Zygmunt - sp6lka cywilna NIP 8491589063 REGON:
365644163 z siedzib4 w Radysy 14, tZ-230 Biala piska

reprezentowan1przezZygmuntaDworakowskiego

zwanym w dalszej czg5ci umowy,,Zleceniobiorc4,,.,
zwanymi w dalszej czgsci umowy lqcznie,,Stronami,,

sr
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacjiuslugg w zakresie:
l. odlawiania w spos6b humanitamy bezdomnych zwierzEt z terenu Miasta Siemiatycze

i przewohenie ich do schroniska; wylapywanie odbywai sig bgdzie wyl4cznie po
przyjgciu zgloszenia od Zleceniodawcy w ci4gu 24 godzin. Pracownik Zleceniodawcy
z.glasza potrzebg odlowienia zwierzgciadrog4 mailow4, telefoniczniebqdlte2 zapomoc4
faxu

2. odbioru i transportu do schroniska bezdomnych ps6w z terenu Miasta Siemiatycze
przebywaj 4cych obecnie w,,przytuli sku" dla zwierz}t w Si emi atyczach,

3. zabezpieczenia miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierzlt,
4. zapewnienia wyzywienia i opieki bezdomnym zwierzgtom przywiezionym z terenu Miasta

Siemiatycze,

5. szukania chgtnych i oddawaniazwierzqtdo adopcji,
6. sprawdzania wiarygodnoSci os6b adoptuj4cych zwierzg,
7. spisywania um6w z osobami adoptuj4cymi,
8. prowadzenia ewidencji zwierzqt odebranych z terenu Miasta Sierniatycze na podstawie

numeru chip,
9' prowadzenia dokumentacji zwierzqt i przekazywania jej na bie24co (wraz z faktur4)

Zleceniodawcy,

10. bezzwlocznego informowania Zleceniodawcg o przekazaniu zwierzgcia do adopcji oraz
przeslanie kserokopii umowy adopcyjnej bqd|tezznalezieniu dotychczasowegp wlaSciciela.

I l. kompleksowej opieki weterynaryl'nej w zakres kt6rej wchodzi:
a. l4-dniowa kwarantanna,
b. odrobaczanie

c. szczepienie,

d. leczenie,

e. sterylizacja i kastracja



f. przypadkachuSpienie zwierzgcia,
12. stosowania Srodk6w do przewozu zwierz4t spelniaj4cych warunki okreSlone w ustawie

o ochronie zwierz4t,
13. wsp6lpracy z Zleceniodawcq w zakresie prowadzonych program6w zwalczaniabezdomnoSci

zwierz4t na terenie Miasta Siemiatycze poprzez organizowaniu akcji zmierzaj4cych do

odnalezienia dotychczasowego wlaSciciela zwierzgcia i akcji promuj4cych adopcjg oraz

oddawanie ztirerz4t do adopcji.

$2
l. Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku.

s3
Zleceniodawca zobowiqzany jest do natychmiastowego poinformowania Zleceniobiorcy w

przypadku wyst4pienia na terenie Miasta Siemiatycze objaw6w choroby zakailnej zwalczanej z

urzgdu.

$4
ZwierzEta umieszczone w schronisku dla ztldrerzqt mog4 by6 odbierane przez wlaScicieli w ciqgu

14 dni na zasadach okreSlonych w regulaminie schroniska po wczeSniejszym poinformowaniu

Zleceniodawcy.

ss
Zleceniodawca ponosi koszty wynikaj4ce z $ 1, kt6re wynosz4:

l. odl6w, transport i utrzymanie zwierz4t bezdomnych w schronisku - oplata jednorazowa w
wysoko6ci 1200,00 zl brutto (slownie jeden tysi4c dwieScie zlotych )

2. Ryczah miesigczny za gotowoS6 do poCjgcia dzialan interwencyjnych - 250 zl/miesi4c brutto
( slownie dwieScie pigidziesi4t zlotych) brutto.

3. Cena stawek jednostkowych okreSlonych w niniejszym paragrafie nie ulegnie zmianie przez

caly okres trwania zam6wienia,zawyjqtkiem urzgdowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Rozliczenia wykonania umowy nastgpowai bgd4 w okresach miesigcznych wg stanu na

koniec miesi4ca za fakty cznie wykonane uslugi.

5. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie mo2e dokonad cesji wierzytelnoSci

nale2noSci wynikaj4cych z tytulu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, ..

inne podmioty gospodarcze czy osoby frzyczne lub prawne.

6. Poza przypadkami okreSlonymi w kodeksie cywilnym Zleceniodawca ma prawo odsqpid od

umowy tak2e w przypadku:

1) przerwaniarealizacji umowy na okres d\tiLszy ni2 5 dni,

2) nienalezytego wykonywania uslug przez Zleceniobiorcg, w szczeg6lnoSci naruszenia

kt6regokolwiek z obowi4zk6w wynikaj4cych z niniejszej umowy

3) cofnigcia, uchylenia b1d? jakichkolwiek innych ograniczeri dotycz4cych decyzji

administracyjnych, zezw oleit
4) naloaenia na Zleceniobiorcg s4dowego zakazt prowadzenia dzialalnoSci zwi4zanej z opiek4

nad zwierzgtami

5) stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorc7 przy wykonywaniu niniejszej umowy przepis6w

ustawy o ochronie zwierzqt oraz akt6w wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy

- w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o przyczynie odst4pienia od umowy.'

Odstqpienie nastgpuje w formie pisemnej i powinno zawierad uzasadnienie.



2.

l.
$6

Podstawq do rozliczenia za czynnoSci okreSlone w $ I s4 prawidlowo wystawione i
dostarczone do Zleceniodawcy faktury VAT lub rachunki
Zleceniodawca zobowiqzuje siE do zaplaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od przedlo2enia
faktury /rachunku wymienionej w ust. I

3. Wynagrodzenie bgdzie platne przelewem bankowym na rachunek Zleceniobiorcy
na fakturze VAT/ rachunku.

wskazany

4. Za dzieh zaplaty wynagrodzenia uwuha sig dziei obcipenia rachunku bankowego
Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy osobiScie a za zgodq wyrazonq w formie pisemnej
przez ZleceniodawcE, za pomoca os6b trzecich. W takim przypadku informuje pisemnie
Zleceniodawc9 o ich danych. Za dzialania tych os6b Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialnoSi, jak za dzialania wlasne.

s7
Strony przewiduj4 mo2liwoSi naliczania kar umownych w nastgpuj4cych okolicznoSciach:

l. Zleceniobiorca zaplaci karg umown4 za odstqpienie od umowy przez kazdq ze stron z
przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnoS6 Zleceniobiorca w wysokoSci l0%
wynagrodzenia umownego zawartego w $ 6.

2. Zleceniodawcazaplaci karg umown4 za odst4pienie od umowy zprzyczyn, zakt1reponosi
odpowiedzialnoSi Zleceniodawca w wysoko6ci l0% wynagrodzenia umownego zawartego
w$6.

$8l. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorern
niewa2noSci i zgody obu Stron.

2. Zleceniodawca przewiduje mo2liwo6i zmian postanowieri niniejszej umowy w formie aneksu,
w szczeg6lnoSci:

l) w przypadku, gdy nastqpi zmiana powszechnie obowi4rujqcych przepis6w prawa
w zakresie maj4cym wplyw na realizacjg przedmiotu umowy, chyba Ze zmiana taka
znafla byla w chwili skladania oferty;

2) w przypadku, gdy nastqpi zmiana urzgdowej stawki podatku vAT;
3' Zmiany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagaj4 w szczeg6lnoSci zmiana

nazilokreSlef Stron, siedziby Stron, zalqcznik6w do umowy.
4' Strony zobowi4zane s4 do informowania sig wzajemnie o okolicznoSciach uzasadniaj4cych

koniecznoSd dokonani a zmixry umowy.

se
Zgodnie zatt.13 ust. I i ust. 2 Rozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679
z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95146/WE (og6lne rozporz1dzenie o ochronie danych):
l) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul.
Palacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w MieScie Siemiatycze-Urz4d Miasta, e-mail

3



iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urzqd Miasta Siemiatycze, ul. Palacowa2;
3) Pafistwa dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art.

6 ust 1 lit. b og6lnego rozporzqdzenia;

4) odbiorcami Paristwa danych bgd4 wyl4cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepis6w prawa;

5) dane osobowe nie bgd4 przekazywane do paristwa trzeciegolorganizacji migdzynarodowej;

6) Paristwa dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa

(Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr l4,poz.67));
7) posiadajq Paristwo prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

8) majq Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy

tznaj4, i2 przetwarzanie danych osobowych Paristwa dotycz4cych narusza przepisy og6lnego

rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przezParistwa danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszej umowy;

10) Paristwa dane nie bgdq przetwarzane w spos6b zattomatyzowany

s10
Strony oSwiadczajq, 2e jest ich celem rozstrzyganie wszelkich ewentualnych spor6w dotycz4cych

treSci i wykonywania niniejszej umowy w drodze polubownej. W przlpadku braku porozumienia

pomigdzy stronami sqdem wlaSciwym do rozstrzygania spor6w bgdzie s4d miejscowo wlaSciwy

dla siedziby ZleceniodawcA.

s11
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli, w tym na terenie schroniska

zakresie jakoSci i zgodnoSci wykonywania uslugi przez ZleceniobiorcA z postanowieniami

umowy.

s12
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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