Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy
UMOWA ZLECENIA Nr WOF.261.50.2019.HŁ
zawarta w dniu …….. 2019 r. w Białymstoku, pomiędzy
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Białystok, NIP: 542-310-65-53, REGON: 200240241, zwaną dalej Zlecającym,
reprezentowaną przez: …. – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
a
………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest
wykonywanie usługi odbioru i transportu chorych i rannych zwierząt do ośrodków
rehabilitacji na terenie województwa podlaskiego.
2. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
1) odławianie chronionych gatunków zwierząt wymagających opieki weterynaryjnej z
terenu województwa podlaskiego;
2) transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt wskazanego przez Zlecającego;
3) prowadzenie ewidencji odłowionych i przetransportowanych zwierząt (protokół
przekazania zwierząt do ośrodka rehabilitacji stanowi załącznik nr 1 do umowy);
4) zachowanie warunków bezpieczeństwa w trakcie realizacji umowy oraz zabezpieczenie
mienia i osób przed szkodami, które mogą wyrządzić zwierzęta.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania przedmiotu umowy od dnia 17
czerwca 2019 r. do dnia 16 września 2019 r.
§3
1. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o miejscu przebywania chorych i rannych
zwierząt od wyznaczonych pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku.
2. Zlecenie powinno być wykonane najpóźniej w dniu następnym od zgłoszenia przez
Zlecającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
§4
Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w § 1 innej osobie bez
zgody Zlecającego wyrażonej na piśmie.

§5
1. Zlecający zobowiązuje się do wystawienia Wykonawcy upoważnienia niezbędnego do
realizacji przedmiotu umowy.
2. Na potrzeby wykonywania umowy w zakresie przewozu zwierząt, Zlecający każdorazowo
udostępni Wykonawcy dostosowany do tego samochód ………………. . Wykonawca
zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, według Karty drogowej,
dołączonej do dowodu rejestracyjnego użytkowanego samochodu.
3. Koszty związane z eksploatacją samochodu, w tym paliwa ponosi Zlecający. W sytuacji
konieczności zatankowania paliwa podczas realizacji zlecenia Zlecający zwróci
Wykonawcy ww. koszty na podstawie dowodu zakupu paliwa i zapisów w ewidencji
pojazdu.
4. Zlecający oświadcza, iż pojazd/y opisany/e w ust. 1 posiada/ją ważne ubezpieczenie.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne prawo jazdy kat. B nr ………………….
wydane przez ………………………………… oraz, że zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich szkód powstałych z winy wykonawcy w pojeździe podczas i w związku z
realizacją umowy.
§6
Strony ustalają, że potwierdzeniem należytego wykonania umowy jest prawidłowo
sporządzona ewidencja odłowionych i przetransportowanych zwierząt, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy wraz z protokołem przekazania, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 3.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zlecający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………. PLN
brutto (słownie: ………………………..).
2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………..
PLN brutto.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całkowity
koszt realizacji przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo
wystawionego rachunku.
§8
Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta na mieniu lub
osobach w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§9
1. Zlecający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości:
1) 10% wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po jego stronie;

2) 2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 umowy, w przypadku nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności za nieprzestrzeganie terminu, o
którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Zlecający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar
umownych.
3. Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę za 1-tygodniowym
okresem wypowiedzenia.
4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu
umowy, Zlecający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym.
§ 10
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Zarządzania
Środowiskowego, zgodnego z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskowa
zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego,
zamieszczonej
na
jego
stronie
internetowej
pod
linkiem:
http://bialystok.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas oraz, że jest świadomy
znaczenia zgodności z Polityką Środowiskową przy realizacji postanowień umowy.
§ 11
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
3. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową
właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zlecającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZLECAJĄCY

Załączniki do umowy:
1) Protokół przekazania zwierząt do ośrodka rehabilitacji stanowi załącznik nr 1 do
umowy;
2) Ewidencja odłowionych i przetransportowanych zwierząt

