
UMowA NR 3/602.212021

zawartaw dniu 0I.04.202l r. w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska po-iędrl:i:cżnikóE o

1. Gminą Wola Mysłowska z siedzibą w Woli
NIP:825-20-58-109, REGON: 1II582546,

- Wójta Gminy Wola Mysłowska zwanąw treści
a

2. Schroniskiem dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik, Nowa Krepa 28,08-460
Sobolew, NIP: 826 169 46 90 REGON: 14323750l reprezentowanym przez Mariana
Drewnika- Właściciela firmy zwanym w dalszej części umowy Wykonawcq.

§1
Przedmiot umowy

L Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą
na wyłapywaniu i odbiorzę bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wola Mysłowska,
przewożeniu, umieszczeniu i utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku, zapewniając im
właściwe warunki bytowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt
- na warunkach zgodnychzzałączoną do umowy ofertą Wykonawcy.
2. Uśpienie ślepego miotu psa lub kota;

3. Zapevlnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej w tym: diagnostyka, lęczenie i hospitalizacja
odłowionych zwierząL

§2
Zakres obowiązków

Wykonanie usług następowaó będzie na podstawie zgłoszenia e-mailem lub telefonicznię
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 24 godzin od przyjęcia
zgłoszenia, zwietząt agres}rwnych w ciągu 12 godzin. W przypadku pogryzienia człowieka
odłowienie nastąpi jak najszybciej od zgłoszenia. W dni wolne od pracy zgłoszenia może
dokonaó upoważniony pracownik Urzędu Gminy.

1. Wykonawcazobowiązuje się do:

1) odłowienia w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wola Mysłowska
iprzewożenie ich do schroniska.
2) ptzy odławianiu zwierząt do posługiwania się urządzeniami i środkami niestwarzającymi
zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom
3) zapewnienia pomieszczeft do przettzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich
warunkach zzabezpieczeniem przed negatywmym wpĘwem czynników atmosferycznych.
4) transportu wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi
sto sowne zatwier dzenia.
5) prowadzenia obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.
6) humanitarnej opieki nad zwierzętuni przebywającymi w schronisku;

7) ponoszenia kosztów objęcia przęz schronisko opieką zwierząt bezdornnych
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a)kosztów zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu odpowiedniego wyżywienia

or az w arvlków bytowych odpowiednich j e go potrzebom bio lo gicznym;

b) kosźów |ęczenia bezdomnych chorych zwierząt rokujących nadzieje

naprzeżycie;
c) kosztów sterylizacji, kastracji, odrobaczania, odklęszczenia oraz szczePienia

przeciw wściekliźnie;

d) w przypadku śmierci zwierzęcia ponoszenia kosztów utylizacji zwłok Padłego

zwierzęcia1'

8) eutanazj i zwierząt nierokujących nadziel na wyleczenie, usypianie ŚlePYch miotów

po wcześniej szyn uzyskaniu opinii lekarza weterynarii ;

9) zapewnieniu dozoru weterynaryjnego;

1 0) odrobac zania i szczepienia zwierząt;'

11) sterylizacji albo kastracji zwierząt;

12) oznaczenie mikro czipem, każdego bezdomnego zwierzęcia odebranęgo zterenu gminY

Wola Mysłowska , a także wprowadzenia danych do ogólnodostępnej bazy danych i ich

nięzwłocznej aktualizacj i ;

1 3) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwier ząt- adopcje;

1 4) prowadzenia ewidencj i zwie rząt, ksiąiki kontroli weterynaryj nej ;

15) przekazywania Zamawiającemu pó\rocznych raportów, zawierających informacje

dotyczące ilości odłowionych do schroniska zwierząt zterenll Gminy Wola Mysłowska,

datę odłowienia i przyjęcia do schroniska, miejsce z którego zwierzę zostało odłowione

(tzw. kartainformacyj na), oraz informacji o czynnościach jakie zostŃy podjęte w ramach

opieki weterynaryjnej nad zwierzętarrli dostarczonymi do schroniska otaz o wszYstkich

innych czynnościach wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

16) prowadzenia dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu

Gminy Wola Mysłowska z datą wykonania zdjęcia i przekazywanie jej na żądanie

Zamawiającemu.
17) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przekazanhl zwierzęcia do adopcji

poprzęzprzekazanieZamawiającemukopiiumówadopcyjnych.
18) świadczenia usługi całodobowo 7 dni w tygodniu - również w dni Świąteczne

w przypadku odłowienia zwierzęcia. który pokąsał człowieka. Zleceniobiorca

zobowiązuje się do jego schwytania i poddania obserwacji przęz lekarza weterynarii,

z którym ma podpisaną umowę.

§3

1 . Wykonaw c a zobowiązany j est do przestrze gania:

1) przepisów pra\r/a ujętych w:

a) ustawie zdnia2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwietz$..

b) ustawie z dnia 11 marca ż004 t, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczanhl chorób

zakaźnych zwieruąt.

c) ustawie z dnla 13 wrześni a 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

d) właściwy ch rozporządzeniach wydanych na podstawie w/w ustaw

2) zachowaniabezpieczeństwa, porządku i czystości podczas reaLizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i zęzwo\enia niezbędne
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do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania
z zachowartiem należytej staranności.

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią zapylania ofeftowego, a informacje w
nimzawarte stanowią integralną częśó umowy.

§4

L Zamawiający zastrzega sobie możliwość ptzeprowadzenia kontroli, w tym na terenie
schroniska w zakresie jakości i zgodności wykonywania usługi ptzęz Wykonawcę
z postanowieniami umowy.
2. Wykonawcazobowiryuje się do współpracy podczas kontroli poprzęzWznaczenie osoby
posiadającej wiedzę i kompetencję w zakresie będącym przedmiotem umowy, która będzie
udzielaó stosownych wyj aśnień.

§5

Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy
w przypadku wystąpienia na terenie Gminy Wola Mysłowska objawów choroby zakaźnĄ
zwalczanej zurzędu.

§6
Nadzór nad realizacją umowy

1. wykonawcavqlrużazgodę na kontrole jakości wykonywanych usfug w miejscu, w którym
przettzymywane są odłowione zwierzętaz terenu gminy Wola Mysłowska.
2. Kontrole nie muszą byó zapowiędziane i mogą być przeprowadzarlejedynie w godzinach
pracy Urzędu Gminy Wola Mysłowska.
3. Kontrolujący maprawo do wglądu w dokumentację.
4. Kontrola prowadzonabędzie przęz pracowników Urzędu Gminy po okazaniu stosownego
upoważnienia.
5. Schroniska zobowiązane jest do współpracy z Gminą podczas przeprowadzaniakontroli.

§7
Wynagrod zenie'Wykonawcy

l. Zgodnie z zalłesęm ptac zawartym w § 2 niniejszej rrmowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenię za:

1) Wyłapanie, przejęcie i zapewnienie opieki w schronisku psa - kwota netto 1800,00 zł.
+ VAT 23%o (słownie: tysiąc osiemset złotych)

2) Odłowienie, transport oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnego kota
- kwota brutto 1 000,00zł netto + YAT 23% (słownie: jeden tysiąc złotych)

3) Ryczałt miesięczny tytułem rezerwacji miejsca w schronisku w kwocie 1 000,00 zł
netto (słownie: jeden tysiąc złotych) z zaznaczeniem, iż kwota ta zostanie odliczona

"od kwoty za dołowieniebezpńskich zwierzątw okresie obowią,zywania umowy.
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4) Wvnasrodzenie określone w pkt, 1 płatne będzie po każdym wykonaniu zlecenia,

§8
1. Umowa zostaje zawartana czas określony tj. od dnia podpisania umowy 01,04,202l r,

do 31.03.2022r.
2. Umowa może zostać rozwiązanapoprzezkńdąze stron z zachowaniemtrzymiesięcznego

okresu wypowiedzenia.

3. zanawiającemu sfuży pra\ilo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym

w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę,

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,

jej otrzymania.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają

pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do

datą or az kolej nymi numerami.
§10

w terminie 7 dni od daty

dla swej ważności formy pisemnej

niej na podstawie aneksów opatrzonych

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub w części na osoby trzecie praw

lub obowiązków wynikaj ąc y ch z niniej szej umowy,

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy oraz ustawy o ochronie zwierząL
§12

Strony postanawiają, iz właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie

niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby zalnavłiającego,

§13

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze

d\a Zamavliaj ącego oraz jeden dla Wykonawcy,

§14

Zgodnie z art. !3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwtetnia20!6r. w sp1awie ochrony osób ftzycznych w zvłirykuzprzetwuzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lw1(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RoDo) informuję, że:

1. Administratorem Pństwa danych osobowych jest |Jrząd Gminy Wola Mysłowska,

\,/



z którym możłta się kontaktowaó pod adre sem e-mail : iod.wolamyslowska@grupaformat.pl
3. Dane osobowe ptzetwatzarte będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia2016 t. w celu realizacji rrmowy.
4. Dane osobowe przechowywane będą ptzez okres 6 lat od zakończenia obowią7ywania
umowy oraz llub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przęz administratora.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych
umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione pIzez Administratora, podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym dzińalnośó bankową,
operutorzy pocźowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna. Ponadto w zakresie stanowiącyn
informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
lub publikowane w BIP Urzędu.
6. Przysługuje Państwu,w zależmości od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz ptawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia darrych, atakże prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa
dobrowolna zgoda, przysługuje Pństwu prawo do cofnięcia wyrużonej zgody w dowolnym
momencie. 7. Podanie ptzez Państwa danych osobowych, w zależmości od ściśle określonego -
celu przetwarzania, moze byó wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem
zawarciarrmowy.
8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

§l
\,/

Wykonawca:




