
UMOWA ZLECENIE GK.614 O. 7 .2020

zawartaw dniu ft /. marca 2020 roku w Siemiatyczachpomigdzy
Miastem Siemiatycze z siedzib4 przy ul. Palacowej Zl n-lO0 Siemiatycze, posluguj4cym siE
Numerern Identyfi kacj i Podatkow ej 5 44 r 537 192, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Sierniatycze - Piotra Siniakowicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemiatycze - El2biety Boguszewskiej,
a

zamieszkalym w Siemiatyczach, ul.
Siemiatycze, m dalej ,,Zleceniobiorcq", o naiiffiqcej treSci

$1
Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do opieki nad bezdomnymi zwierzgtami przebywaj4cymi
w miejscu chwilowego przetrzymywania zwierzqt - ,,przytulisku" na terenie wyaiietone.l do t.go
celu dzialki nr geod. 270612 w Siemiatyczach aw szczeg6lnosci:

1) przebywania na terenie ,,przytuliska" nie mniej niz dwa razy dziewrie uwzglgdniaj4c dni
wolne od pracy (lqczny czas przebywania ka2dego dnia nie mniej niz 3,5 goaiiny), celem
opieki i karmienia przebywaj4cych w nim zwierz4t;

2) prowadzenia ewidencji przebywaj4cych zwierzqt oraz oddawanych do schroniska lub
adopcji (karta ewidencyjna i dokumentacja fotograficzna); co 30 dni Zleceniobiorca
zobowiqzuje sig do przedloilenia Zleceniodawcy pisemnego raportu o stanie liczebnym
zwierzqt przebywaj 4cych na terenie,,przytul i ska',,

3) informowanie o potrzebie udzielenia pomocy weterynaryjnej, a takhe o ka1dej
nieprawidlowo Sci zwiqzanej z fu nkcj onowaniem,,przytul i ska,,.

$2
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia 01.04.2020r. do dnia 31.03.2021 r.
2. Strony ustalaj4, 2e niniejsza umowa moze byi rozwi4zanaw kazdym czasie, z zachowaniem

7 dniowego terminu wypowiedzenia.

$3
Za wykonanie Swiadczenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczahowe co miesi4c w
wysokoSci 2000 zl (slownie: dwa tysiqc zlotych 00/100) brutto, platne w terminie 7 dni po
przedloheniu przez Zleceniobiorcg Rachunku oraz harmonogramu godzin przepracowanych w
danym miesiqcu. Strony zgodnie ustalajq, 2e realizacja uslugi, o kt6rej *o*u w $l nie moze
przektoczye ll7 godzin miesigcznie. O kazdym przekrocziniu ilo3ci godzin Zleceniobiorca
zobowiQzany jest pisemnie poinformowa(, Zleceniodawcg na co musi wyiazit, zgodg w formie
pisemnej.

$4
Wynagrodzenie zostanie wyplacone na rachunek bankowy wskazany przezZleceniobiorcg.

ssl. Zleceniodawca mo2e odst4pi6 od umowy w przypadku, gdy jej realizacja nie bgdzi e le1ala
w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili ,u*uriiu umowy,
atakze w innych przypadkach okreSlonych w przepisach prawa. W takim przlpadku
Zleceniobiorca moze Zqdat, wyl4cznie wynagrodzenia nale2nego z tytulu wykonania czgsci
umowy. Odst4pienie nastgpuje w terminie 14 dni od dnia powstania okolicznoSci
uzasadniaj4cej odst4pienie od umowy w formie pisemnej wrazzuzaiadnieniem.

2. W przypadku odst4pienia od umowy przez Zleceniobi orcg z powodu okolicznos ci, za kt6re
odpowiedzialnoSci nie ponosi Zleceniodawca, a tak2e w przypadku odst4pienia od umowy
przez Zleceniodawcg z powodu okolicznoSci, za kt6re odpowiedzialno66 porori
Zleceniobiorca, Zleceniobiorca zaplaci karg umownq - w wysokoSci l0o/o wynagrodzenia
brutto, okreSlonego w $ 3 niniejszej umowy.

3. Zleceniobiorca zobowi4zuje siQ zaplaci(, karg umownq w przypadku nieterminowego
wykonania zobowi}zania - w wysokoSci 0,5yo wynar-Or,.lr1, b*fio, "$[$fo * ff
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niniejszej umowy, zakahdy dzieh op62nienia.
W innych niZ okreSlone w ust. 3 przypadkach nienale?ylego wykonania b4dz niewykonania
zobowiqzania Zleceniobiorca zobowi4zuje sig zaplacid karg umownQ w wysokoSci 10%

wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w $ 3 niniejszej umowy.
Zleceniodawca mo2e dochodzii odszkodowania w wysokoSci przel<raczajqcej kwotg kary
umownej.

6. Zleceniodawca mo2e potr4cii kwotg kary umownej z wpagrodzenia naleZnego

Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca niniejszym wyruZa zgodg.
'r; nej zgody Zleceniodawcy nJq mo-29-

nale2noSci wynikaj4cych z tytulu realizacji banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

$6
Karmg i opiekE weterynaryjnq oraz niezbgdne Srodki do prowadzenia ,,przytuliska" zapewnia
Zleceniodawca.

s7
Niniejsza umowa nie rodzi skutk6w prawnych w zakresie uprawnieri pracowniczych wynikaj4cych
ze stosunku pracy.

$8
Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwuzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyvry 95l46lWE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych):

l) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierniatycze, Siemiatycze, ul.
Palacowa2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w MieScie Siemiatycze-Urzqd Miasta, e-

mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813,Ur2qd Miasta Siemiatycze, ul. Palacowa2;
3) Paristwa dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie

art. 6 ust I lit. b og6lnego rozporz1dzenia;
4) odbiorcami Paristwa danych bgd4 wylqcznie 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 14,poz.67));
7) posiadaj4 Paristwo prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) maj4 Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy

uznajq, i2 przetwarzanie danych osobowych Paristwa dotycz4cych narusza przepisy og6lnego
rozporz1dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przezParistwa danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszej umowy;
10) Panstrva dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany.

$e
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.

s10
W sprawach nie unormowanych niniejsz4 umow4 zastosowanie

cywilnego.

4.

5.

maj4 sig przepisy kodeksu

$11
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzacfu6ffffipnlfiAWrdgY-uj.
Zleceniobiorca i dwa Zleceniodawca. ul. Falacowa 2
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