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U M O W A N R 27.2014 

W dniu 21 stycznia 2014 r. w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 pomiędzy Gminą Halinów 
(NIP 822-216-02-92 i REGON 013269172) reprezentowaną przez: Pana Adama 
Ciszkowskiego Burmistrza Halinowa, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym", 

a; Panem Bartoszem Gadziomskim, zam. w Błędowie 14a, 05-180 Pomiechówek, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BLIZZARD Bartosz Gadziomski" 
z siedzibą w Błędowie 14a, 15-180 Pomiechówek, posiadającym wpis do CEIDG, 
NIP 531-145-09-66, REGON 141666669, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r„ poz. 907 z późn. zm.) stosownie do a t t 4 pkt. 8, została zawarta umowa 
o następującej treści: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na 
odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Halinów. 

2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje: 
a) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Halinów tylko i wyłącznie 
wskazanych przez Zamawiającego, 
b) wykonanie dokumentacji fotograficznej odłowionych bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Halinów i przesłanie zdjęć pocztą elektroniczną na adres: 
justyna.rosinska@halinow.pl w terminie - 48 h od dnia skutecznego odłowienia. 
c) transport zwierząt, o których mowa w § L ust. 2 lit. a) do schroniska tylko i wyłącznie 
wskazanego przez Zamawiającego. 

1. Strony ustaliły, że usługa o której mowa w § 1 będzie prowadzona na telefoniczne bądź 
pisemne wezwanie upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie. 

2. Usługa odławiania, o której mowa w § 1 ust, 2 lit. a) powinna być wykonana 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 h od zgłoszenia. Termin ten może być 
zmieniony po ówczesnym uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Urzędu 
Miejskiego w Halinowie. 

L Wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie usługi, 
o której mowa w § 1 została określona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 
16.12.2013 r. za jedno odłowione i przetransportowane zwierzę do schroniska i wynosi: 
450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) netto, tj. 553,50 zł (słownie: pięćset 
pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) brutto. 

2. Przewiduje się odłowienie 30 psów. 

§3. 

§ 4 . 
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3. W przypadku odłowu suki m szczeniętami oraz samych szczeniąt cena określona w ust. I 
może ulec obniżeniu w wyniku negocjacji Stron umowy, w zależności od ilości 
i wielkości szczeniąt. 

4. W przypadku odłowienia większej liczby dorosłych zwierząt jednocześnie cena określona 
w ust. 1 może ulec obniżeniu w wyniku negocjacji Stron umowy, 

5. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od ilości odłowionych 
zwierząt, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty 16 605,00 zł (słownie: szesnaście 
tysięcy sześćset pięć złotych) brutto. 

6. W przypadku odłowienia zwierzęcia i jego transportu do schroniska niezgodnie 
z § 1 ust. 2 lit. a) i c) Zamawiającemu nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 5 . 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zostanie wypłacone w formie przelewu na konto 
Wykonawcy w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT z dokumentem 
potwierdzającym przyjęcie zwierzęcia do schroniska. 

§ 6 . 
L W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 2, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każde rozpoczęte 6 h 
opóźnienia. 
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia, wynikającego z niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

§ 7 . 
1. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. 
2. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 
przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności należności o ponad 14 dni. 

§ 8 . 
1. Osobami upoważnionymi, o których mowa w § 3 ust. 1 są: 
Justyna Rosińska - podinspektor ds. ochrony środowiska tel: 22/783-60-20 wew. 183, 
882 044 455; 
Mariusz Słumiński - inspektor ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej 
tel: 604061 153; 
2. Do wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy wyznacza się: 
Pana Bartosza Gadziomskiego - tel: 606 903 286 

§9. 
1. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12,2014 r. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia 
lub za zgodą Stron w każdym czasie. 



§11 
Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności powstałych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§12 . 
L W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy 

jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§13. 
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe otrzymuje Zamawiający. 
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Sporządziła: 
Justyna Rosińska 
podinspektor ds. ochrony środowiska 

Zatwierdzi ta: 
Agnieszka Księżopolska / 3 
Naczelnik WGKI 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz odstąpienie od niej i jej rozwiązanie wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



ANEKS N r 1 
z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

do Umowy Nr 27.2014 z dnia 21.01.2014 r. 

zawarty pomiędzy Gminą Halinów, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa Pana Adama 
Ciszkowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym", 

a; Panem Bartoszem Gadziomskim, zam. w Błędowie 14a, 05-180 Pomiechówek, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BLIZZARD Bartosz Gadziomski" 
z siedzibą w Błędowie 14a, 05-180 Pomiechówek, posiadającym wpis do CEIDG 
NIP 531-145-09-66, REGON 141666669, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą'% 
o następującej treści: 

Na podstawie § 10 Umowy Nr 27.2014 z dnia 21.01.2014 r.? Strony postanawiają 
co następuje: 

§ i 

W umowie Nr 27.2014 z dnia 21.01.2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 2 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

,,d) transport i przekazanie zwierząt, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a) pod opiekę 
osobom zdolnym zapewnić im odpowiednie warunki życia (adopcja przez 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe) - w przypadku zaistnienia takiej 
możliwości5' 

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„L Wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie usługi, 
o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a - c) została określona na podstawie oferty 
Wykonawcy z dnia 16.12.2013 r. za jedno odłowione i przetransportowane zwierzę do 
schroniska i wynosi 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) netto, 
tj. 553,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) brutto; 
Wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie usługi, o której 
mowa w § 1 ust. 2 lit. d) została określona na podstawie negocjacji i wynosi: 
1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) netto, tj. 1476,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) brutto." 

§ 2 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe otrzymuje Zamawiający; 



ANEKS Nr2 
z dnia 24 września 2014 r. 

do Umowy Nr 27.2014 z dnia 21.01.2014 r. 

zawarty pomiędzy Gminą Halinów, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa Pana Adama 
Ciszkowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym", 

a; Panem Bartoszem Gadziomskim, zam. w Błędowie 14a, 05-180 Pomiechówek, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „.BLIZZARD Bartosz Gadziomski" 
z siedzibą w Błędowie 14a, 05-180 Pomiechówek, posiadającym wpis do CEIDG 
NIP 531-145-09-66, REGON 141666669, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"? 

o następującej treści: 

Na podstawie § 10 Umowy Nr 27.2014 z dnia 21.01.2014 r., Strony postanawiają 
co następuje: 

W umowie Nr 27.2014 z dnia 21.01.2014 r, wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od ilości 
odłowionych i przetransportowanych zwierząt do schroniska lub przekazanych pod 
opiekę osobom zdolnym zapewnić im odpowiednie warunki życia (adopcja przez 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe) - w przypadku zaistnienia takiej 
możliwości, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty 36 531,00 zł (słownie: 
trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych) brutto. 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zostanie wypłacone w formie przelewu na 
konto Wykonawcy w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT 
z dokumentem potwierdzającym przyjęcie zwierzęcia do schroniska lub z umową 
adopcyjną zwierzęcia". 

Aneks sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe otrzymuje Zamawiający. 

§ 2 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

§3 


