
UMOWA ZLECENIE GI'6140. 7.2020

zawarta v/ dniu I L mmca 2020 roku w Siemiatyczach pomigdzy

Miastem Siemiatlcze z siedzib4 przy ul. Palacowej 2, 17 -300 Siemiatycze, postugujqcym sig

Numerern ldentyfikacji Podatkowej: 5441537 192, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Siemiatycze - Piotra Siniakowicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemiatycze - El2biety Boguszewskiej,

a

Janem Wieslawem Kuca zamieszkabm w Siemiatyczach, ul. - ,, 17-300

Sierniatycze, PESEL: ,wanym dalej ,,Zleceniobiorcq", o nastEpuj4cel treSci:

$1
Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do opieki nad bezdomnymi zwierzgtami przebywajqcymi

w miejscu chwilowego przetrzymywani a ztvlLerz4l - ,,pr4tulisku" na terenie wydzielonej do tego

celu dzialki ff geod. 27 06/2 w Siemiatyczach a w szczeg6lnoSci:

1) przebywania na terenie ,,przytuliska" nie mniej ni2 dwa razy dziennie uwzglgdniaj4c dni

wolne od pracy (lqczny czas przeblvania kaZdego dnia nie mniej niz 3,5 go&iny), celem

opieki i karmienia przebywaj4cych w nim zwierz4l;
2) piowa&enia ewidencji przebywajqcych z*ierz4t oraz oddawanych do schroniska lub

adopcji ftarta ewidenclna i dokumentacja fotograficzna); co 30 dni Zleceniobiorca

zobowiqzuje sig do przedlo2enia Zleceniodawcy pisemnego raportu o stanie liczebnym

zwierzql przebywaj4cych na terenie,,przytuliska",
3) informowanie o potrzebie udzielenia pomocy weterynaryjnej, a laki€ o kazdej

nieprawidlowo5ci zti4zanej z funkcjonowaniem,,przytuliska".
$2

1 . Umowa zostaj e z,lwarta na czas okreslony od dnia 01.04.2020r. do dnia 31.03.2021 r.
2. Strony ustalajq, 2e niniejsza umowa mo2e byi rozwi4zana w kaZdym czasie, z zachowaniem

7 dniowego terminu wypowiedzenia.
s3

Za wykonanie swiadczenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczahowe co miesiqc w

wysoiosci 2000 zl (slownie: dwa tysi4c zlotych 00/100) brutto, platne w terminie 7 dni po

przedlo2eniu prznz Zleceniobiorcg Rachunku oraz harmonoglamu godzin przepracowanych w

danym miesi4cu. Strony zgodnie ustalaj4, te realizacja uslugi, o k16rej mowa w $l nie mo2e

pnikroczy1 il7 godzin miesiqcznie. O kazdym przekoczeniu ilo6ci godzin Zleceniobiorca

iobowiqzany jest pisemnie poinformowad Zleceniodawca na co musi wyrazi| zgodg w formie

pisemnej.
s4

Wynagrodzenie zostanie wyplacone na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorca.

$s
1. Zleceniodawca mo2e odstqpi6 od umowy w przypadku, gdy jej realizacja nie bg&ie le2ala

w interesie publicznym, czego nie mo,na bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy,

a takze w innych przypadkach okreslonych w przepisach prawa. w takim przypadku

Zleceniobiorca mo?B Adat wyl4cznie wynagrodzenia nale2nego z tytulu wykonania czqSci

umowy. Odst4pienie nastgpuje w terminie 14 dni od dnia powstania okolicznoSci

uzasadniaj4cej odst4pienie od umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem'

2. W przypadku odst4pienia od umowy przez Zleceniobiorca z powodu okoliczno6ci, za kt6re

odpowiedzialnosci nie ponosi Zleceniodawca, a tak2e w przypadku odsqpienia od umowy

przrz Zleceniodawca z powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosd ponosi

heceniobiorca, Zleceniobiorca zaplaci karg umownq - w wysokoSci 10% wynagrodzenia

brutto, okeSlonego w $ 3 niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiqzuje sig zaplacii karq umownq w przypadku nieterminowego

wykonania zobowi4zania - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w $ 3



niniej szej umowy, za ktZdy dziefi op62nienia.
4' w innych niz okreSlone w ust. 3 przypadkach nienale zylego wykonania b4dz niewykonania

zobowi4zania zleceniobiorca zobowi4zuje sig zapla.ie [*g "rrno*rrq 
w wysoko6ci l0%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego-* E r niniejszej umowy.5' Zleceniodawca mo2e dochodzii odszkodowinia w wysoiosci przekraczajqcej kwotg karyumownej.
6' Zleceniodawca moZe potrqcii kwotg kary umownej z wynagro dzenra nale2negoZleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca niniejszym wyra*azgodg.7' Zlece'niobiorca bez pisemnej zgody 

-zlec.oioiu*.y nie moze-dokonai cesji wierzytelnoscinale2noSci wynikajqcych z tytutu rcalizacji niniejszej umowy na banki, firmyubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze cry o.obyh ry"^lub prawne.
$6Karmg i opiekg weterynaryj nq oraz niezbgdnJ Srodki do prowad zenia ,,przytuliska,, zapewniaZleceniodawca.

$7Niniejsza umowa nie rodzi skutk6w prawnych w zakresie uprawnieri pracowniczych wynikaj'cychze stosunku pracy.

s8Zgodnie z art' 13 u11.-t i ust. 2 Rozporzqdzenia Farlamentu Europejskiego i Rady (uE) 20161679 zdnia27 kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony os6b fizycznych w mriqzku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich aanycrr oraz uchylenia dyrektywy gs/46lw1
(og6lne rozporz4dzenie o ochronie dany"fry,

l) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierniatycze, siemiaty cze, ul.Palacowa2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Miescie Siemiatycz e-urzqd Miasta, e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, u.r4a uiasta Siemiatycze, ul. palacowa 2;3) Panstwa dane osobowe przetwarz;ure bgdq w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie
art. 6 ust I lit. b og6lnego rozporzqdzenia;
4) odbiorcami Paristwa danych bgdq wyl4cznie podmioty uprawnione do uzyskania danychosobowych na podstawie przepis6w prawa;
5) dane osobowe nie bgdq przekazywane do paristwa trzeciegolorganizacjimigdzynarodowej;
6) Panstwa dane*osobowe b9d4 przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa(Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w L aniu is rty"^iu zott i. w sprawie instrukcjikancelaryjnej, jednolitych rzeizowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dzialanraarchiw6w zakladowych @2. U. Nr r4,poz.67));
7) posiadajq Panstwo prawo dostgpu do tresci swoich danych oriv prawo ich sprostowania;
8) maj4 Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa urzgdu ochrony Danych osobowych gdyuznajL, i2 przetwarzanie danych osobowych Paristwa dotycz1cyctr narusza przepisy og6lnegorozporzqdzenia o_ochronie danych osobowych z dnia2l kwietnia20l6 r.;
9) podanie przez Paristwa danych osobowyth jest warunkiem realizacji niniejszej umowy;l0) Panstwa dane nie bgdqprzetwarza.ne w spos6b zautomatyzowany.

se
Zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej poa rlgorem niewa2noSci.

W sprawach nie unormowanych
cywilnego.

$10
niniejsz4 umowq zastosowanie majE sig przepisy kodeksu

y,Tff Hffi il?:,r,I#:.I j:*ouo-iq.$;i,g,,,pr*".hrfr,syeryslErlnAwgeymuje
ul. Falacowa 2

tz-fip"gigniqly6zeZleceniobiorca:

,2, ft*"*, BURI$ISTRZ

,ns, ao rrf,b iniako ttti c z



UMOWA ZLECENIE GK.6140. 4.202I

-'i1'*" *^q,,,^lCg marca 2021 roku w siemiatyczach pomigdzy
Miastem Siemiatlcze z siedzibq przy ur. palacowej 2, 17 -300 siemiatycze, posruguiqcym sig
Numerem Identylikacji podatkowej i 54 415371g2,..-p."r.rtor""o ym przezr
Burmistrza Miasta Siemiatycze - piotra Siniakowicza
prry kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemiatycze - EDbiety Boguszewskiej,
a
Panem Janem Wieslawem Kuca zamieszkslvm w Siemiatyczach, ul.
I, 17-300 Siemiatycze, PESEL: ( anym datej ,,Zleceniobiorcq,',
o nastgpuj4cej tre5ci:

Zleceniobiorca 
. 
zobowiqzuje sig do .opieki ?,1, o"roo*nrmi zwierzgtami przebywai4cymi

w.mi9j9q chwilowego przetrzymywani a zwierz4t - ,,przytulisku" nu t"."ni" *yarieton"3 do tego
celu dzialki nr geod. 270612 w Siemiatyczach a w szczig6ino6ci:

1) przebywania na terenie ,,przytuliska" nie mniej ni2 dwa razy dziennie uwzglgdniai4c dni
w9119 od pracy (l4czny czas przebywania kazdego dnia nie mniej niz 3,5 golziny), celem
opieki i karmienia przebywajqcych w nim zwieruqt;

2) prowadzenia ewidencji przebywaiqcych zwlerz4t oraz oddawanych do schroniska lub
adopcji, co 30 dni leceniobiorca zobowi4zuje sig do przedlozenia Zleceniodawcy

- pisemnego raportu o stanie liczebnym ,"tieruqt przebywaiQcych na terenie ,,przytuliska,,,3) informowanie o potrzebie ,udzielenia pomocy weterynaryjnej, 
" tur.z. o kazdej

nieprawidlowodci zwi4zanej z funkcjonowaniem ,,przytulisia,,. 
-- --

1. Umowa zost aje zawarta na cz* ot 
"sron$ 

3o dnia 01.04.2021r. do dnia 3r.03.2022 r.2. Strony ustalaj4, 2e niniejsza umowa moze by6 rozwiqzana w ka2dym czasie, z zachowaniem
7 dniowego terminu wypowi edzenia.

Za wykonanie dwiadczenia Zleceniobiorca 
",lrL" wynagrodzenie ryczahowe co miesi4c w

wysolosci 2000 zl (slownie: dwa tysi4c zlotych 00/100) brutto, platne w terminie 7 dni po
przedlo2eniu przez zleceniobiorca Rachunku oraz harmonogramu godzin przepracowanych w
danym miesi4cu Strony zgodnie ustalaiq, ze rearizacja ustuli, o ki6rei mowa'w $r nie mo2e
ptzekroczyd 109 godzin miesigcznie. O kazdym priekoczeniu ilodci godzin Zliceniobiorca
zobowi4zany jest pisemnie poinformowai Zleciniodawca na co musi w{razit, zgodj w formie
prsemneJ.

wynagrodzenie zostanie wyplacone nu .u.hrn"L$blrkowy wskazany p rzez zreceniobiotca.

I . Zleceniodawca moze odst4pii oa ,.o*f i prrypuaru, gdy jej realizacja nie bgdzie le2ala
w interesie. publicznym, czego nie mozna bylo 

- 
przewidziei 

-w 
chwili zawarcia umowy,

1J&". * innych przypadkach okedlonych w przepisach prawa. W takim pr4pad[u
Zleceniobiorca moze Zqdae wyl4cznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci
umowy odst4pienie nastgpuje w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o
okolicznoici uzasadniai4cej odst4pienie od umowy w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem-

2' W przlpadku odst4pienia od umowy przez Zleceniobiorc9 z powodu okolicznodci, za kt6re
odpowiedzialnodci nie ponosi Zleceniodawca, a takze w przypadku odstqpienia od umowy
przez zleceniodawca z powodu okolicznosci, za t<toii odpowieizialnos6 ponosi
Zleceniobiorc4 Zleceniobiorca zaplaci karg umowq - w wysoko(ci r0zo wynagrodzenia
brutto, okeSlonego w $ 3 niniejszej umowy.

3. Zleceniobiorca zobowiqzuje sig zaplacii karg umownq w przypadku nieterminowego



wykonania zobowi4zania - w wysoko6ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre5lonego
w $ 3 niniejszej umowy, zakazdy dziefi op62nienia.

4. W innych niZ okreSlone w ust. 3 przypadkach nienale?ylego wykonania b4d2 niewykonania
zobowi4zania Zleceniobiorca zobowi4zuje sig zaplacid karg umown4 w wysokoSci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w $ 3 niniejszej umowy.

5. Zleceniodawca mo2e dochodzi6 odszkodowania w wysokoSci przektaczaj4cej kwotg kary
umownej.

6. Zleceniodawca mo2e potr4ci6 kwotg kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca niniej szym wyr uha zgodg.

7. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie mo2e dokona6 cesji wierzytelno5ci
nale2no6ci wynikajqcych z tytulu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

$6
Karmg i opiekg weterynaryjn4 oraz niezbgdne Srodki do prowadzerria ,,przfiuliska" zapewnia
Zleceniodawca.

$7
Niniejsza umowa nie rodzi skutk6w prawnych w zakresie uprawnieri pracowniczych wynikajqcych
ze stosunku pracy.

$8
Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
drua27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(og6lne rozporzqdzenie 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-lJrz4d Miasta, e-
mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813,lJrzqd Miasta Siemiatycze, ul. Palacowa2;
3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie
art.6 ust 1 lit. b og6lnego rozporzqdzenia;
4) odbiorcami Pafistwa danych bgd4 wyl4cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepis6w prawa;
5) dane osobowe nie b9d4 przekazywane do paristwa trzeciegolorganizacji migdzynarodowej;
6) Panstwa dane osobowe b9d4 przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa
(Rozporz4dzeniePrczesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczorych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 14,poz.67));
7) posiadajq Paristwo prawo dostgpu do tre6ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) majq Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznajq, i2 przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotycz4cych narusza przepisy og6lnego
rozporz4dzenia o ochnonie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Paristwa danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszej umowy;
l0) Paristwa dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zattomatyzowany.

$e
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

$10
W sprawach nie unorrnowanych niniejsz4 umow4 zastosowanie maj4 sig przepisy kodeksu
cywilnego.

$11
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplar4ef,bsz(k@MlnFdea [-otrzymuje
Zleceniobiorca i dwa Zleceniodawca. ul palac, ,yi,.; 7
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