
Um owa Nr UG.47.2020

sporządzona w dniu 14.12.2020 roku w Masłowicach pomiędzy :

1. Gminą M asłowice z siedzibą w: Masłowice 4, 97-515 Masłowice, NIP 7722259981, REGON 
590648103, reprezentowaną przez Pan Bogusława Gontkowskiego -  Wójta Gminy Masłowice, 
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy -  Pani Justyny Szopa, zwany dalej Zleceniodawcą, a

2. Fundacją „ ZW IERZYNIEC” Szczyty, ul W ieluńska 178 A, 98-355 Działoszyn 
reprezentowaną przez Pełnomocnika - zwaną w dalszej części
umowy Zleceniobiorcą.

§1

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania odławianie 
bezdomnych zwierząt -  psów na terenie gminy M asłowice oraz ich transport do schroniska.

2. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjmować i utrzymywać 
bezdomne psy i koty odłowione z terenu gminy Masłowice.

3. Umowa będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia „ Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętam i” oraz w ramach zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)

§2

Zleceniobiorca ma obowiązek wykonania usługi, o której mowa w §1 pkt. 1 i 2 w terminie do 3 dni od 
powzięcia telefonicznej informacji od Zamawiającego o potrzebie wykonania usługi.

§ 3

Zleceniobiorca usługę, o której mowa w §1 pkt. 1 wykonywać będzie zgodnie z rozporządzeniem 
M inistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i 
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. nr 116 poz. 753) z zastosowaniem zasad :

a) wyłapywanie odbywać się będzie przy użyciu następujących urządzeń i środków służących 
do wyłapywania zwierząt jak  : poskrom, środki uspokajające, podejście psychologiczne

b) zwierzęta przewożone będą środkiem transportu zatwierdzonym przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii tj. samochód dostawczy Renault Kangoo Comfort.

§ 4

Zleceniobiorca w razie potrzeby zapewni odłowionym zwierzętom pomoc lekarsko -weterynaryjną.

§ 5

1 .Ustala się, że Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie :

- za 1 sztukę odłowionego psa - 80,00 złotych netto + 23 % VAT tj. 98,40 zł brutto (
słownie : dziewięćdziesiąt osiem złotych 40 /  100)

- za transport odłowionego psa do schroniska - 1,00 zł + 23 % VAT za 1 km 
tj. 1,23 zł brutto (słownie : jeden złoty 23/100)

§ 6
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do :

a/ zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom w schronisku właściwego dobrostanu; 
b/ wykonania zabiegów kastracji i sterylizacji przyjętych zwierząt;

c/ zapewnienia opieki weterynaryjnej i obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie;



d/ przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt.

1 .Wynagrodzenie za wykonanie usługi jak  w § 1 pkt. 2 i § 6 niniejszej urnowy ustala się na kwotę :

a/Jednorazowa oplata za przyjęcie jednego psa -  1414,50 zł brutto /wraz z podatkiem VAT/
Słownie : jeden tysiąc czterysta czternaście złotych 50/100 . 

w tym : podatek VAT 23% - 264,50 zł
kwota netto - 1 150,00 zł

b/ Jednorazowa opłata za przyjęcie jednego kota -  369,00 brutto/ wraz z podatkiem VAT/ 
Słownie : trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 

w tym : podatek VAT 23% - 69 ,00 zł 
kwota netto - 300, 00 zł

2. Strony ustalają , że po upływie 14 dni od ich dostarczenia do schroniska, psy i koty stają się 
w łasnością Zleceniobiorcy.

3. Wynagrodzenie za każdorazową usługę o której mowa w §1 pkt.l i 2 następować będzie w 
terminie 14 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę faktury. Podstawą wystawienia faktury 
będzie protokół z odłowu lub przyjęcia zw ierzą t. Wypłata należności nastąpi przelewem na konto 
podane na wystawionej fakturze.

§ 8

Zleceniobiorca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w 
związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach 
podzielonej płatności (Split paym ent), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z póź. zm. )

§ 9

Cena określona w § 5 pkt. 1 i §7 pkt. 1 nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

§ 1 0

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 
Zleceniodawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca w wysokości 
1000,00 zł brutto.

2. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł. za każdy dzień przekroczenia 
terminu realizacji usługi, o której mowa w § 1 pkt. 1 i 2.

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne w następujących przypadkach :
a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Zleceniobiorca w wysokości 1000,00 zł brutto.
b) w razie nieterminowego regulowania należności Zleceniodawca płacił będzie odsetki 
ustawowe.

§11

Niniejsza umowa może być rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym 
od początku nowego miesiąca kalendarzowego .

§ 12
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach :

a) rażącego naruszania warunków umowy

b) w razie złożenia wniosku o upadłość lub rozwiązania fundacji

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy

§7



d) gdy Zleceniobiorca przerwał świadczenie usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie.

Umowa niniejsza zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie 
spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

W szelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, opatrzonego kolejnym numerem i 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

1. Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez 
Zamawiającego danych osobowych, zastosowanie będą miały poniższe postanowienia tego 
paragrafu. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również odpowiednio w przypadku 
powierzenia danych osobowych Zamawiającemu przez Wykonawcę.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe osób reprezentujących 
Zamawiającego wymienionych w Umowie, wyłącznie w zakresie: imię, nazwisko, funkcja, telefon 
komórkowy.

3. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podania danych podwykonawcy w sytuacji powierzenia 

mu przez Wykonawcę zadań określonych w Umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych
10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 100).

6. Po odstąpieniu, rozwiązaniu łub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
zwrócić Zamawiającemu, a następnie usunąć wszystkie dane osobowe powierzone na podstawie 
Umowy oraz ich kopie z wszelkich posiadanych nośników.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych ponosi odpowiedzialność jak administrator tych danych, to jest jak 
Zamawiający.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla 
Zleceniobiorcy.

§ 13
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