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Umowa na przyjmowanie, utrzymanie i opiekg nad bezdomnymi psami
z terenu Miasta Siemiatycze

zawartaw dniu liCIfi 14, miejscowoSci Kloczew pomigdzy:
Miastem Siemiatycze z siedzib q przy ul. Palacow ej 2, 17-300 Siemiatycze, posluguj4cym sig
Nu m erem Identyfikacj i Podatkow ej : 5 4 41 537 192, r epr ezentow anym przezi
Burmistrza Miasta Siemiatycze - Piotra Siniakowicza
prry kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemiatycze - Elzbiety Boguszewskiej,
a

Pawlem Niecieckim prowadzqcym dzialalno5d gospodarczq pod nazwq Gabinet
Weterynaryjny Pawel Nieciecki NIP: 712-264-75-16 REGON 060383f06 wykonujqcym
dzialalnoSd w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zrvierzyt, z siedzib4 przy
ul. LeSna 20C,08-550 Kloczew - zwanym w dalszej tre5ci umowy ,,Wykonawc4r,

sl
Przedmiot umowy

1. zanrawiajqcy zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji ustugg polegaj4c4 na :

1) wylapywaniu z terenu Miasta Siemiatycze bezdomnych ps6w,
2) transporcie zabranych ps6w i kot6w i umieszczenie ich w schronisku dla zwierzqt,
3) prowadzeniu ewidencji umo2liwiaj4cej identyfikacjg przejgtych bezdomnychzwierzqt,
4) opiece nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla zwierz4t,
5) zapewnienie bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i stalego dostgpu do wody
otaz zapewnienie pomieszczenia umozliwiaj4cego odpowiedni ruch zwierzgcia, chroniqcego
przed zimnem, upalem i opadami atmosferycznymi z dostgpem do Swiatla dziennego.
6) zapewnienie bie24cej opieki weterynaryjnej polegaj4cej na leczeniu zwierzqt chorych,
rokujqcych wyzdrowienie, szczepienie przeciwko wSciekliZnie i innym chorobom zakuinym,
7) usypianie Slepych miot6u, zwierzqt zgodnie z ustaw4 o ochronie zwierzqt,
8) poddanie utylizacji zwlok zwierzqt w przypadku ich Smierci,
9) prowadzenie kampanii adopcji w celu znalezienia nowych dom6w dla bezdomnych ps6w
i kot6w, przekazywaniu zwierzqt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im nalezytych
warunk6w bytowych,
l0) zapewnienie dozywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierzqt, zwierzgtom kt6re nie
znalazly no we go wlaSci ciel a.

2. Schronisko ,,Zwierzaki do wzigcia" w kt6rym bgd4 objgte opiek4 odlowione bezdomne
psy z terenu Miasta Siemiatycze znajduje sig w miejscowo6ci G6zd 10 gm Kloczew.

3. Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania uslugi, o kt6rej mowa w ust. I w czasie do
24 godzin od otrzymania zgloszenia od Zamawiaj4cego. Zgloszenie bgdzie dokonywane
telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcg numer.

4. Wykonawca bgdzie wykonywal przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowipuj4cymi
przepisami, tj.
a) ustaw4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwieruqt (tj.Dz.tJ. 22020 r. poz. 638).
b) ustaw4 z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz o zwalczaniu chor6b

zaku2nychzwierzqt (tj. Dz. U.22018 r. poz. 1967 zp6in. zm.).
c) rozporz4dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w

sprawie szczeg6lowych wymagari weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwieru4t (Dz. U. 22004 r., Nr 158, poz. 1657);

d) ustawq z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz.
U.2019 r. poz.2010 ze zm.).

5. Wykonawca zobowi4zuje sig realizowai uslugi, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2,
osobiScie z naleZylq starannoSci E i przy uzyciu Srodk6w oraz material6w wlasnych.

6. Wykonawcazobowiqzuje sig udzielai Zarnau'iajqcemu wszelkich 24danych informacji na
temat realizacji przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia Z4dania, a
takze umo2liwi przeprowadzanie kontroli, a ponadto wglqd do prowadzonej
dokumenta cji zwi4zanej z realizacj q umowy.



7. Zwierzgta przejgte przez Wykonawcg do schroniska na podstawie niniejszej umowy i nie
odebrane przez bylych wla5cicieli w terminie l4 dni od dnia umieszczenia w schronisku,
mog4 byd wydane zainteresowanym osobom trzecim, zgodnie z regulaminem schroniska.

$2
Termin wykonania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia jej zawarcia do 31.03.2021 roku.

$3
Obowi4zki Zamaw iaj4cego i Wykonawcy

1. Zanawiaj4cy zobowi4zuje sig do telefonicznego zglaszania Wykonawcy koniecznoSci
umieszczeniazwierz4t w schronisku bezdomnych ps6w .

2.' Zamawiajqcy mo2e kontrolowad spos6b rcalizacjr przedmiotu umowy, kt6ra moze
obejmowad w szczeg6lnoSci kontrolg pomieszczen, w kt6rych utrzymywane bgdq psy odlowione
z terenu Miasta Siemiatycze, kontrolg prowadzenia wykazu ps6w i sposobu wykonywania uslug,
zgodnie z umow4. Z kontroli sporz4dzony zostanie protok6l, a w ptzypadku stwierdzenia
nieprawidlowoSci, wznaczony zostanie Wykonawcy termin na ich usunigcie.
3. Wykonawcazobowi1zuje sig do:
1) odlawiania w spos6b humanitarny, zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunk6w
wylapywania bezdomnych zwierzqt (DzJJ. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), bezdomnych ps6w z
terenu Miasta Siemiatycze (po zgioszeniu zapotrzebowania przezpracownika Urzgdu Miasta w
Siemiatyczach w terminie nie dluzszym nil 24 godziny od telefonicznego lub przeslanego drog4
elektronicznq zgloszenia), transport odlowionych zwierzqt do schroniska dla zwierzqt i objgcie
ich calodobow4 opiek4 w schronisku dla zwierz4t
2) zapewnienia bezdomnym psom z terenu Miasta Siemiatycze calodobowej opieki, wlaSciwego
utrzymania, traktowania i odzywiania, w schronisku dla zwierzqt zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz4t (tj. Dz. IJ. 22020 r. poz.638)., w tym:

a) zapewnienia zwierzgtom pomieszczeil lub boks6w z utwardzonq nawierzchniq oraz
legowiskiem o odpowiedniej powierzchni (zgodnej z aktualnie obowi4zuj4cymi
przepisami) przypadaj4cej na okreSlon4 liczbg zwierz4t tak aby mogly sig swobodnie
porusza6 i realizowai swoje wlaSciwe zachowania, chroni4cych je przed zimnem,
upalami i opadami atmosferycznymi, z dostgpem Swiatla dziennego, odpowiedniej karmy
i stalego dostgpu do wody zdatnej do picia,

b) diagnozowania kazdorazowe przezlekarza weterynarii odlowionego zwierzgcia, po jego
przybyciu do schroniska,

c) wykonywania obowi4zkowych szczepiert przeciwko wSciekliznie i obowiqzkowych
szczepieh przeciwko chorobom zakuhnym zwierz1t przebywaj4cych w schronisku oraz
dodatkowo profi laktyka przeciwwirusowa w przypadku szczeni4t,

d) leczenia przyjgtych chorych zwierz4t, rokuj4cych nadziejg na wyzdrowienie,
e) zw alczania paso2yt6w zewngtrznych i wewng trzny ch,
0 obowi4zkowej separacj i zwierzEt chorych od zdrowych,
g) obowi4zkowej separacji samic z oseskami od pozostalychzwierz4t;

3) zagwarantowania stalej opieki weterynaryjnej nad zwierzgtami w schronisku w zakresie
kontroli stanu zdrowia i leczenia;
4) prowadzenia wykazu, zwierz4t przyjqtych do schroniska z terenu Miasta Siemiatycze
zawieraj4cego dane o kt6rych mowa w $ 6 Rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczeg6lowych wymagarl weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dlazwierzEt(Dz. U. 22004 r. Nr 158, poz. 1657),w szczeg6lnoSci takie jak:

a) plei,
b) wiek zwierzgcia,
c) dataprzyjEcia do schroniska,
d) przeprowadzone szczepienia i zabiegi weterynaryjne,
e) imig i nazwisko oraz adres osoby adoptuj4cej zwierzE,
0 datg Smierci zwrcrzgcia;



5) prowadzenia ewidencji i znakowanie ps6w przyjgtych do schroniska tj. odlowionych z terenu
Miasta Siemiatycze orM przebywaj4cych obecnie w schronisku dla zwierz4t poprzez !
wszczepienie mikoczipa z numerem i przechowywanie tego numeru w bazie danych;
6) zaloienia karty ewidencyjnej dla nowo przyjgtych ps6w zawierajqcej dane umo2liwiajqce
bezblgdn4 identyfikacjg zwierzgcia (numer mikoczipa, numer tatuaZu * jeZeli zwierzg posiada,
ple6, wiek, kondycja, rasa, zdjgcie, opis, informacja o czasie i miejscu odlowienia), adnotacj e o
ka2dym zaleceniu lekarza weterynarii dotycz4cym danego zwierzgcia oraz informacje o nowym
wladcicielu zwierzgcia (w przypadku ps6w oddanych do adopcji);
7) przedkladania raportu na koniec roku rozliczeniowego stanu z\ierz4t z terenu Miasta
Siemiatycze, z uwzglgdnieniem nastgpujqcych informacji:

a) aktualny stan zwierzqt w schronisku,
b) ilo56 odlowionych zvierz4t z terenu Miasta Siemiatycze wrz z podaniem daty oraz

miej sca ich odlowienia,
c) iloSi zwierzqt oddanych do adopcji wraz z podaniem numeru ich mikoczipa,
d) ilo66 zwierz4t poddanych eutanazji wraz z podaniem numeru ich mikoczipa,
e) ilo56 padlych zwierz4t wraz z podaniem numeru ich mikroczipa,
f) iloSi zwierz4t odebranych przez wlaiciciela wraz z podaniem numeru ich mikroczipa;

8) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji w schronisku, ps6w z terenu Miasta Siemiatycze, z
wyj4tkiem ps6w, u kt6rych istniej4 przeciwwskazania do wykonywania tych zbieg6w z uwagi na

stan zdrowia lub wiek;
9) poszukiwania nowych wladcicieli dla bezdomnych ps6w z terenu Miasta Siemiatycze
przebywaj4cych w schronisku Wykonawcy, a w przypadku ich znalezienia, zawieranie um6w
adopcyjnych. Wykonawca zobowi4zany jest do promocji adopcji m. in. poprzez prowadzenie
strony internetowej, na kt6rej bqdzie umieszczae zdlgcia (minimum jedno zdjgcie ka2dego psa) i
dane dotycz4ce wszystkich ps6w z terenu Miasta Siemiatycze - co najmniej: wiek, ple6, data
przyjgcia do schroniska, informacja o sterylizacji /kastracji;
l0) usypiania Slepych miot6w.
1 1) Inne obowipki Wykonarvcy:

a) utrzymy"wanie stalej gotowo6ci do wylapywania bezdomnych zwien1t, we wszystkie dni
tygodnia, w tym takZe Swigta i dni ustawowo wolne od pracy;

b) osoba wylapuj4ca bezdomne zwierzgta zobowi4zana jest do poinformowania
wskazanego w $ 12 ust. 2 pracownika Urzgdu Miasta Siemiatycze o planowanym
terminie przybycia w celu wylapania zwierzgcia.

c) przekazania ps6w padlych, bqd2 uSpionych do zakladu posiadaj4cego odpowiednie
zezwolenia.

$4
Cesja wierzytelno5ci

Wykonawca nie moze zbywa6 na rzecz os6b trzecich wierzytelno6ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zwnawiaj4cego pod rygorem niewarznoSci.

$s
Przedstawiciele stron

7. Ze strony Zamawiajqcego upowafurionym przedstawicielem do kontakt6w zwi4zanych z

realizacj4 przedmiotu niniejszej umowy i do rozliczania przedmiotu umowy jest: Malgorzala
Suchota. inspektor ds. ochrony Srodowiska i przyrody w Urzgdzie Miasta Siemiatycze, tel.
856565 826, email: malqorzata.suchota(dsiemiatycze.eu
2. Ze strony Wykonawcy upowevznionym przedstaw'icielem w sprawach zttti4zanycb z

realizacj4 przedmiotu niniejszej umowy jest: Aleksandra Nieciecka tel. 605465566.
3. Zmiana wskazanych w pkt. I -2 przedstawicieli mo2e nastqpii po pisemnym

zawiadomieniu i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.



1.

a)

$6
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Zatnawiaj4cy zaplaci Wykonawc y :

kwotq 5400,00 zl netto (slownie: pig6 tysigcy czterysta z\otych + obowi4zujqcy podatek
VAI) zaliczki za trzy odebrane przyjgte zwierzgta do schroniska. W tym profilaktykg,
oznakowanie, sterylizacjg, umieszczenie i utrzymanie go w schronisku, przekazanie do
adopcji.
kwotg 1800,00 zl netto (slownie: jeden tysi4c osiemset zlotych + obowi4zuj4cy podatek
vAT) za czwartego i kolejnego bezpanskiego pSd, profilaktykg, oznakowanie,
sterylizacjg, umieszczenie go w schronisku,przekazanie do adopcji.
kwotg 300,00 zl netto (slownie: trzysta zlotych + obowi4zuj4cy podatek vAT) - za
odlowienie zwierzgcia z u2yciem specj alistyc znego sprzgtu.

d) kwotg 200,00 zl netto (dwiescie zlotych + obowi4zuj4cy podatek vAT)

b)

c)

- uSpienie
Slepego miotu.

e) kwotg 1,00 zl netto (eden zloty + obowipuj4cy podatek VAT)
kilometr.

za kaldy przejechany

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn
jednostkowych cenzaposzczeg6lneuslugi,okreSlonychwust. l punktb,c id ieniniejsiej
umowy i faktycznie wykonanych uslug.

$7
Rozliczenie i platnoSci

1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastqpi w okresach miesigcznych, tj. po zakoriczeniu
kazdego miesiqca, na podstawie faktycznie wykonanych uslug * op*.iu o zestawienie
wykonanych uslug w danym miesi4cu.
2. Zaplata wynagrodzenia wykonawcy nast4pi na podstawie
Wykonawcg i dorgczo nej Zamawiaj 4cemu.

faktury wystawionej przez

3. Zaplata zaliczki nastqpi do 31 dni od podpisania umowy na podstawie wystawi onej przez
Wykonawcg faktury.
4. Naleznodci wynikaj4ce z dorEczonych przez Wykonawcg faktur bgd4 platne przelewem
na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury wraz z
zestawieniem wykonanych uslug w danym miesi4cu.
5. Zadatg zaplaty uwala sig dzieri uznania rachunku Wykonawcy.
6. Zanawiajqcy o6wiadcza, i2 jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAI oraz
posiada nr indentyfikacyjny NIP: 5441537192

s8
Odszkodowania i kary umowne

l. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umown4 w wysokoSci l0O zl za kuzdq
rozpoczEtE dobg braku reakcji nazgloszenie w terminie, o kt6rym mowa w $ I ust. 3.2. Zamawiaj4cy moile obciqlyt Wykonawc9 kar4 umowr4 w wysoko6ci 1000,00 zl, za
udokumentowane naruszenie istotnych warunk6w realizacjiumowy, powiadamiajqc o tym fakcie
Wykonawcg na piSmie.
3. Zamawiajqcy moze nalo|yc karg umown4 na WykonawcA w przypadku uniemo2liwienia
Zamawiaj4cemu dokonanie kontroli Wykonawcy w wysokoSci 200 zl brutto naku2de zdarzenie4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego
powyzej wysokoSci kar umownych do wysokoSci rueczywiscie poniesionej szkody.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust.l-4 strony ponoszq odpowiedzialnoS6 z tytulu
niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy na zasadach og6lnych.
6. Wykonawca wyruZ4 zgodE na potrEcenie nale2nych Zamawiaj4cemu kar umownych z
przysluguj 4cego mu wynagrodzenia



$e
Odstqpienie od umowy

1. Zamawiaj4cy moZe odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomodci o okoliczno6ciach uprawniaj4cych do odst4pienia od umowy:
a) w przypadku przerwania realizacji umowy na okres dlu2szy ni2 5 dni;
b) w przypadku, gdy nast4pi utrata, cofnigcie Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierz4l albo wydania przez Powiatowego Lekarza

Weterynarii decyzji uniemozliwiaj4cej dalsze prowadzenie dzialalnoSci;

c) w przypadku trzykotnego negatywnego wyniku kontroli dotycz4cej sposobu

realizacji przedmiotu umo\ /y;
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje uslug zgodnie z umow4 lub te2

nienale2ycie wykonuje swoje zobowiqzanie umowne;

2. W takim przypadku Wykonawca mole iqdat wyl4cznie wynagrodzenia naleinego

z ty'tulu wykonania czgSci umowY.

3. Wykonawca moze odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomo6ci o okolicznoSciach uprawniaj4cych do odst4pienia od umowy:

a) W pr4padku gdy Zamawiaj4cy nie wywi4zuje sig z warunk6w umowy

b) W przypadku gdy Zamawiajqcy nie reguluje terminowo nale2noSci

4. Odst4pienie od umowy w przypadkach okreSlonych w ust' I i 3 powinno nastqpi6

w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia ptzyczyn odst4pienia pod rygorem
niewainoSci.

s10
Informacje o sposobie komunikowania sig stron

1. wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przekazywane w zwiqzku

z niniejszq umow4 migdzy stronami, sporz4dzane bgdq w formie pisemnej i podpisywane przez

strong zawiadamiajqc4 pod rygorem niewa:znosci. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna

korespondencja mog4 by6 dorgczane osobiscie, przesylane kurierem lub listem poleconym.

Z. Zawiidomienia, o6wiadczenia i inna korespondencja wysylane b9d4 na adresy podane

przez strony. Krtda ze stron jest zobowiqzana do informowania drugiej strony o zmianie miejsca

iamieszkania lub siedziby. Je2eli strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania,

siedziby, zawiadomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja wysylane na adres zamieszkania,

siedziby podane przez strony, uznaje sig za dorEczone'

$11
Zmiana umowy

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainoSci'

s12
Przepisy szczeg6lne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz wskazane w umowie przepisy szczeg6lne.

2. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozsftzygane bqdq przez sqd

powszechny wladciwy dla siedziby Zanawiai4cego,

$13
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. l3 ust. I i ust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 201 6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzatiem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektl'wy

95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych):
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pala-

cowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Miescie Siemiatycze-Urz4d Miasta,



e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 65658l3,lJrz4d Miasta Siemiatycze, ul. Palacowa2;
3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bgdE w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie
art.6 ust I lit. b og6lnego rozporzqdzenia;
4) odbiorcami Panstwa danych bgd4 wyt4cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oso-
bowych na podstawie przepis6w prawa;
5) dane osobowe nie bgd4 przekazywane do paristwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej;
6) Panstwa dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres zgodny zprzepisami prawa (Rozpo-
rzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia l8 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji kancelaryine.i,
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaianla
archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 14,poz.67));
7) posiadaj4 Panstwo prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) maj4 Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy
tznajq,, i2 przetwarzanie danych osobowych Paristwa dotycz4cych narusza przepisy og6lnigl
rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pafstwa danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszej umowy;
10) Panstwa dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany

$14
Umowa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy i
j edna dla Zamawiaj 4cego.
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GK.6140.24.202, ili;l? ilj['Ji l'illjll]ff|'7. I,., ^.2UmowaIo, cl,, rj r 56 lc l.rr 0: erd ..c u3

zawarta w1,[t, g.udnia 2020 r. w Siemiatyczach pomigdzy:

Miastem siemiatycze z siedzib4 przy ul, Palacowej 2, 17 -300 Siemiatycze, poslugujqcym si9
Numerem Identylikacji Podatkowej: S44lS37 192, reprezentowany m p"zezi
Burmistrza Miasta Siemiatycze - Piotra Siniakowicza
prry kontrasygnacie skarbnika Miasta siemiatycze - EDbiety Boguszewskiej, zwanym w
dalszej tre5ci umowy,,Zamawiaj4cym',

a

P-awlem Niecieckim prowadzqcym dzialatnosd gospodarcz4 pod nazrvq Gabinet
weterynaryjny Pawel Nieciecki NtP: il2-264-7s-r6 REGON ooorsstoo nykonuiqcym
dzialalno66 w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierz4t, z siedzibq prry
ul. LeSna 20C, 08-550 Kloczew - zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcq,'

sl
Przedmiot umowy

1. Zamawiaj4cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustugg polegajqc4 na :1) wylapywaniu z terenu Miasta Siemiatycze bezdomnych ps6w,
2) transporcie zabranych ps6w i kot6w i umieszczenie ich w schronisku dla zwierz4t,

1) prowadzeniu ewidencji umozliwiajqcej identyfikacjg przejgtych bezdomnych zwierz4t,
4) opiece nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla ztierzqt,
5) zapewnienie bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i stalego dostgpu do wody
oraz zapewnienie pomieszczenia umo2liwiaj4cego odpowiedni ruch zwierzgcia, 

'chroni4cegi

przed zimnem, upalem i opadami atmosferycznymi z dostgpem do dwiatla dziennego.
6) zapewnienie biez4cej opieki weterynaryjnej polegaiqcej na leczeniu zwierz4t chorych,
rokuiqcych wyzdrowienie, szczepienie przeciwko wiciekli2nie i innym chorobom zakuinym,7) usypianie Slepych miot6w zwierz4t zgodnie z ustawq o ochronie zwterzqt,
8) poddanie utylizacji zwlok zwierz4t w przypadku ich Smierci,
9) prowadzenie kampanii adopcji w celu znalezienia nowych dom6w dla bezdomnych ps6w
i kot6w, przekazywaniu zwierz4t do adopcji pod warunkiem zapewnienia im nalezytych
warunk6w bltowych,
10) zapewnienie doZy'wotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierz4t, zwierzgtom kt6re nie
znalazly now ego wlaici ciela.

2. Schronisko ,,Zwierzaki do wzigcia" w kt6rym bgdq obigte opiek4 odlowione bezdomne
psy z terenu Miasta siemiatycze znajduje sig w miejscowosci G6zd l0 gm Kloczew.

3. wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania uslugi, o kt6rej mowa w usi. 1 w czasie do
24 godzin od otrzymania zgloszenia od Zamawiai4cego. Zgloszenie bgdzie dokonywane
telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcg numer.

4. wykonawca bgdzie wykonywal przedmiot niniej szej umowy zgodnie z obowi4zui4cymi
przepisami, tj.
a) ustaw4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzlt (tj. Dz. u. z 2020 r.poz. 63g).
b) ustaw4 z dnia 1 I marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz o zwalcziniu chor6b

zakuLnych zwrerz4t (j. Dz. tJ. z 2018 r, poz. 1967 z p6fun. zm.).
c) rozporzEdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w

sprawie szczeg6lowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierz4t(Dz.U.22004 r., Nr 158, poz, 1657);

d) ustaw4 z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystodci i porz4dku w gminach (Dz.
U. 2019 r. poz, 2010 ze zlrr.).

5. Wykonawca zobowi4zuje sig realizowai uslugi, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2,
osobi6cie z nalezyiq starannodciq i przy uzycit srodk6w oraz material6w wlasnych.



6. Wykonawcazobowiqzuje sig udziela6 Zamawiajqcemu wszelkich z4danych informacji na

temat realizacji przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia Zqdania, a

tal<2e umozliwi przeprowadzanie kontroli, a ponadto wgl4d do prowadzonej

dokumentacj i zti4zanej z r ealizacj E umo wy.
7. Zwierzgta przejgte ptzez Wykonawcg do schroniska na podstawie niniejszej umowy i nie

odebrane przez bylych wlaScicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku,
mog4 by6 wydane zainteresowanym osobom trzecim, zgodnie z regulaminem schroniska.

$2
Termin wykonania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 0l .04,2021 r. do 3 1103.2022 roku.

$3
Obowi4zki Zamawiaj4cego i Wykonawcy

1. Zarnawiaj4cy zobowi4zuje sig do telefonicznego zglaszania Wykonawcy koniecznoSci
umieszczeniazwieru1t w schronisku bezdomnych ps6w .

2. Zamawiajqcy mohe kontrolowa6 spos6b realizacji przedmiotu umowy, kt6ra moze
obejmowa6 w szczeg6lnoSci kontrolg pomieszczeh, w kt6rych utrzymywane bgd4 psy odlowione
z terenu Miasta Siemiatycze, kontrolg prowadzenia wykazu ps6w i sposobu wykonywania uslug,
zgodnie z umow4. Z kontroli sporz4dzony zostanie protok6l, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowoSci, wyznaczony zostanie Wykonawcy termin na ich usunigcie.
3. Wykonawcazobowiqzuje sig do:
l) odlawiania w spos6b humanitarny, zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunk6w
wylapywania bezdomnych zwierz4t (Dz.U. z 1998 r. Nr 176, poz.753),bezdomnych ps6w z
terenu Miasta Siemiatycze (po zgloszeniu zapotrzebowania przez ptacownika Urzgdu Miasta w
Siemiatyczach w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od telefonicznego lub przeslanego drog4
elektroniczn4 zgloszenia), transport odlowionych zwierzqt do schroniska dla zwierz1t i objgcie
ich calodobow4 opiekq w schronisku dla zwierzqt
2) zapev,nienia bezdonmym psom z terenu Miasta Siemiatycze calodobowej opieki, wlaSciwego
utrzymania, traktowania i odzywiania, w schronisku dla zwierz1t zgodnie z przepisami ustawy z
dnia2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz4t (tj. Dz. U.22020r.pol.638)., wtym:

a) zapewnienia zwierzEtom pomieszczen lub boks6w z utwardzon4 nawierzchni4 oraz
legowiskiem o odpowiedniej powierzchni (zgodnej z aktualnie obowi4zuj4cymi
przepisami) przypadaj4cej na okreSlon4 liczbg zwierz4t tak aby mogly sig swobodnie
porusza6 i realizowad swoje wlaSciwe zachowania, chroni4cych je przed zimnem,
upalami i opadami atmosferycznymi, z dostgpem Swiatla dziennego, odpowiedniej karmy
i stalego dostgpu do wody zdatnej do picia,

b) diagnozowania krtdorazowe przezlekarza weterynarii odlowionego zwierzEcia, po jego
przybyciu do schroniska,

c) wykonywania obowi4zkowych szczepieh przeciwko wSciekli2nie i obowi4zkowych
szczepieh przeciwko chorobom zaktlnym zwierz4t przebywaj4cych w schronisku oraz
dodatkowo profi laktyka przeciwwirusowa w przypadku szczeni4t,

d) leczenia przyjgtych chorych zwierz4t, rokujqcych nadziejg na wyzdrowienie,
e) zwalczaniapaso2yt6w zewngtrznych i wewngtrznych,

0 obowi4zkowej separacji zwierz4t chorych od zdrowych,
g) obowi4zkowej separacji samic z oseskami od pozostalych zwierz4t1,

3) zagwarantowania stalej opieki weterynaryjnej nad zwierzgtami w schronisku w zakresie
kontroli stanu zdrowia i leczenia;
4) prowadzenia wykazt zwierz1t przyjgtych do schroniska z terenu Miasta Siemiatycze
zawieraj4ceeo dane o kt6rych mowa w $ 6 Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczeg6lowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dlazwierzqt (Dz. U. 22004 r. Nr 158, poz. 1657),w szczeg6lnoSci takie jak:

a) ple6,
b) wiek zwierzgcia,



c) data przyjgcia do schroniska,
d) przeprowadzone szczepienia i zabiegi weterynaryjne,
e) imig i nazwisko oraz adres osoby adoptuj4c ej zt"rsrzj,
f) datg Smierci zwierzgcia;

5).prowadzenia ewidencji i znakowanie ps6w przyjgtych do schroniska tj. odlowionych z terenu
Miasta siemiatycze oraz przebywaiqcych obecnie w schronisku dla z.v,irei4t poprzez
wszczepienie mikroczipa z numerem i przechowywanie tego numeru w bazie danych;
6) zalozenia karty ewidencyjnej dla nowo przyigtych pi6w zawierai4cej dane umo2liwiai4ce
bezblgdnq identyfikacig zwierzgcia (numer mikoczipi i numer tatuuzu - jezeli zwierzg ieposiada, plec, 

_wiek, kondycja, rasa, zdjgcie, opis, iniormacja o czasie i miejscu odlowienia),
adnotacje o kzrZdym zaleceniu lekarza weterynarii dotycz4cym danego zwierzg cia oraz
informacje o nowym wlaicicielu zwierzgcia (w przypadku psow Liaanycn a-o adopcji);
7) przedkladania raportu, na koniec roku rozliczeniowego oftv kazdorazowo 

'na 
i4danie

Zamawiaiqcego, stanu zwierz4t z terenu Miasta Siemiatycze, z uwzglgdnieniem nastgpui4cych
informacji:

a) aktualny stan zwierz4t w schronisku,
b) ilo56 odlowionych zwieuqt z terenu Miasta Siemiaty cze wraz z podaniem daty oraz

miejsca ich odlowienia,
c) ilo56 

^:uieruqt 
oddanych do adopcji wraz z podaniem numeru ich mikroczipa,

d] il":9 zwierz4t poddanych eutanazji wraz z podaniem numeru ich mikrocziia,
e) ilodi padlych zwierz4t wraz z podaniem numeru ich mikroczipa,
f) iloii zwierz4t odebranych przez wla6ciciela wraz z podaniemnumeru ich mikroczipa;

8) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji w schronisku, ps6w z terenu Miasta siemiatycze, z
wyi4tkiem ps6w, u kt6rych istniei4 przeciwwskazania do wykonywania tych zbieg6w z uwagi na
stan zdrowia lub wiek;
9) poszukiwania nowych wlascicieli dla bezdomnych ps6w z terenu Miasta Siemiatycze
przebywai4cych w schronisku wykonawcy, a w przypadku ich znalezienia, zawieranie um6w
adopcyjnych. wykonawca zobowiqzany jest do promocji adopcji m. in. poptzez prowadzenie
strony_intemetowej, na kt6rej bgdzie umieszcz a6 zdjgcia (minimum jedno zdjgcie kazdego psa) i
dane dotycz4ce wszystkich ps6w z terenu Miasta siemiaty 

"r" 
- ", najmniej: wiek, pie6, data

przyjgcia do schroniska, informacja o sterylizacji /kastracji;
l0) usypiania Slepych mio16w.
l1) Inne obowiqzki Wykonawcy:

a) utrzymyrvanie stalej gotowosci do wylapywania bezdomnych zwierz4t, we wszystkie dni
tygodnia, w tym takze swigta i dni ustawowo wolne od pracy;

b) osoba wytapui4ca bezdomne zwierzgta zobowiqzani jest do poinformowania
wskazanego w $ 12 ust. 2 pracownika Urzgdu Miasta Siemiatycze o planowanym
terminie przybycia w celu wylapania zwierzgcia.

c) przekazania ps6w padtych, bqd2 uspionych do zakradu posiadaiqcego odpowiednie
zezwolenia.

$4

wr.konlycl.nie mo2e zbrvai na ;::""H?rtiiLo,itlr,.rrn.,nosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawrai cego pod rygorem niewaznosci.

ss
Przedstawiciele stron

Ze strony Zamawiai4cego upowaznionym przedstawicielem do kontakt6w zir}zanych z
realizacj4 

.przedmiotu niniejszej umgwv i do rozliczania przedmiotu umowy jest: riulgorruru
suchota. inspektor ds. ochrony srodowiska i przyrody w Urzgdzie Miasta'siemiatycze, tel.
856565826, email: malgorzata.suchota(@siemiat:rcze.eu

ze strony wykonawcy upowaznionym pir.artu*i.i.1". w sprawach zttti4zanych z
realizaci4 przedmiotu niniejszej umowy jest: Alekiandra Nieciecka tel. 665465566.



3. Zmianawskazanych w pkt. 1-2 przedstawicieli moze nast4pi6 po pisemnym

zawiadomieniu i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

1.

a)

s6
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Zamawiaj 4cy zaplaci Wykonawc y :

kwotg 5400,00 zlnetto (slownie: pig6 tysigcy czterysta zlotych + obowi4zujqcy podatek

VAT) zaliczkr za trzy odebrane przyjgte zwrcrzgta do schroniska. W tym profilaktykg,
oznakowanie, sterylizacjg, umieszczenie i utrzymanie go w schronisku, przekazanie do

adopcji.
b) kwotg 1800,00 zl netto (slownie:jeden tysi4c osiemset zlotych + obowi4zujqcy podatek

VAT) za czwartego i kolejnego bezpanskiego psa, profilaktykg, oznakowanie,
sterylizacjg, umieszczenie go w schronisku, przekazanie do adopcji.

c) kwotg 300,00 zl netto (slownie: trzysta zl.otych + obowi4zujqcy podatek VAI) - za

odlowienie zwierugcia z uly ciem specj ali styczne go sprzgtu.

d) kwotg 200,00 zl netto (dwie$cie zlotych + obowi4zuj4cy podatek VAT) - uSpienie

Slepego miotu.
e) kwotg 1,00 zl netto (edenzloty + obowi4zuj4cy podatek VAT) za kazdy przejechany

kilometr.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako suma z

iloczyn6w jednostkowych cenza poszczeg6lne uslugi, okreSlonych w ust. 1 punkt b, c, d i e

niniejszej umowy i faktycznie wykonanych uslug.

$7
Rozliczenie i platnoSci

1. Zap\ata wynagrodzenia Wykonawcy nast4pi w okresach miesigcznych, tj. po zakoriczeniu
kazdego miesi4ca, na podstawie faktycznie wykonanych uslug w oparciu o zestawienie
wykonanych uslug w danym miesi4cu.
2. Zaplata wynagrodzenia wykonawcy nast4pi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcg i dorgczo nej Zamawiaj 4cemu.
3. Zaplata kwoty, o kt6rej mowa w $ 6 ust. 1 lit. a umowy nast4pi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcg i dorgczonej Zamawiaj4cemu. Wystawienie faktury o kt6rej
mowa w $ 7 ust 3 zd. 1 nast4pi w pierwszym miesi4cu obowiqzywania przedmiotowej umowy.
4. Nale2noSci wynikaj4ce z dorgczonych przez Wykonawcg faktur bgd4 platne przelewem
na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury v,fiaz z
zestawieniem wykonanych uslug w danym miesi4cu.
5. Za datg zaplaty twu2a sig dzierl uznania rachunku Wykonawcy.
6. Zamawiaj4cy oSwiadcza, i2 jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAI oraz
posiada nr indentyfikacyjny NIP: 5441537192

$8
Odszkodowania i kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu karg umown4 w wysoko6ci 100 zl za ku2d4
rozpoczEtqdobE braku reakcji nazgloszerue w terminie, o kt6rym mowa w $ I ust. 3.

2. Zamawiaj4cy mohe obci4zyd WykonawcQ kar4 umown4 w wysokoSci 1000,00 zl, za
udokumentowane naruszenie istotnych warunk6w realizacji umowy, powiadamiaj4c o tym fakcie
Wykonawcg na piSmie.
3. Zamawiajqcy moze nalo|y(, karg umown4 na Wykonawca w przypadku uniemozliwienia
Zarnawiaj4cemu dokonanie kontroli Wykonawcy w wysokoSci 200 zl brutto na kazde zdarzenie
4. Zamawiaj4cy z,astrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego
powyZej wysokoSci kar umownych do wysokoSci rzeczywiicie poniesionej szkody.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust.1-4 strony ponosz4 odpowiedzialnoSd z tytulu
niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy na zasadach og6lnych.
6. Wykonawca wyrulq zgodg na potrqcenie nale2nych Zarnawiaj4cemu kar umownych z
przysluguj 4cego mu wynagrodzenia



1.

$e
Odst4pienie od umowy

Zamawiajqcy moze odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach uprawniaj4cych do odst4pienia od umowy:
a) w przypadku przerwania realizacji umowy na okres dluZszy niz 5 dni;
b) w przypadku, gdy nast4pi utrata, cofnigcie Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierz4t albo wydania przez Powiatowe go Lekarza
Weterynari i decyzj i uniemoZliwiaj 4cej dal sze prowadzeni e dzialalno Sci ;c) w przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotyczqcej sposobu
realizacj i przedmiotu umowy;

d) w przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje uslug zgodnie z umowq lub tez
nienalezycie wykonuj e swoj e zobowi4zanie umowne ;

W takim przypadku Wykonawcamoze 24da(, wyl4cznie wynagrodzenia nale2nego
z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Wykonawca moile odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach uprawniaj4cych do odst4pienia od umowy:
a) w przypadku gdy zarnawiaiqcy nie wywi4zuje sig z warunk6w umowy
b) w przypadku gdy zamawiaiqcy nie reguruje terminowo nale2nosci4. Odst4pienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. I i 3 powinno nast4piiw formie pisemnej z podaniem uzasadnienia przyczyn odstqpien-ia pod .ygoirrn
niewaznoSci.

$10
Informacje o sposobie komunikowania sig stron1. Wszelkie zawiadomienia, o5wiadczenia i inna korespondenlja, przekazryane w zwi4zku

z niniejszq umow4 TiEdry stronami, sporzqdzane bgdq w formie pisemnej i podpisyw*" prr",
strong zawiadamiajQc4 pod rygorem niewa2noSci. Zawiadomienia, o5wiadczenia i inna
korespondencja mog4 byi dorgczane osobiScie, przesylane kurierem lub listem poleconym.
2. Zawiadomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja wysylane bgd4 na adreiy podane
przez strony. Kaida ze stron jest zobowi1zana do informowania drugiej strony o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomila o zrnianie miijsca zamieszkania,
siedziby, zawiadomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja wysylane na adres zamieszkania,
siedziby podane przez strony, uznaje sig za dorgczone.

sll
Zmiana umowy

zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

st2
Przepisy szczeg6lne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz wskazane w umowie przepisy szczeg6lne.
2. Spory wynikle na tle rcalizacji niniejszej umowy rozstrzygane bgd4 przez sgd
powszechny wlaSciwy dl a siedzib y Zarnawiaj4ce go.

$13
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 RozporzqdzeniaParlameniu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w iwiazku z przetwuzaniem da-
nych osobolvych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oru, urhylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz1dzenie o ochronie danych):
l) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. pala-
cowa2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Miescie Siemiatycz e-IJrzqdMiasta,

2.



e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813,lJrz4d Miasta Siemiatycze, ul. Palacowa2;

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu realizacii niniejszej umowy na podstawie

art. 6 ust 1 lit. b og6lnego rczporz4dzenia;
4) odbiorcami Panstwa danych bgd4 wyl4cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oso-

bowych na podstawie przepis6w prawa;

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

6) Panstwa dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres zgodny zprzepisami prawa (Rozpo-

rz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w zdnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rueczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania

archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 14,poz.67));
7) posiadaj4 Panstwo prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

8) maj4 Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy

uznaj4, iL 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) Panstwa dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany

$14
Umowa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy i
j edna dla Zarnawiaj qce go.
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