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W dniu 30.t2.2020 r. w Halino wie przy ul. Spółdzi e|czej 1 pomiędzY Gminą Halinów (NIP

822_2t6_02_92 i REGoN 013269 !72) reptezentowaną ptzęzi Pana Adama Ciszkowskiego _

Burmistrza Halinowa, zwarLąw dalszej treŚci umowY ,,ZamawiajĘCYh"'

ai Panęm Bartoszem Gadziomskim, zam, w Błędowie l4a, 05_180 Pomiechówek,

prowadzącym działalnośó gospodarczą pod nazwą ,,BLIZaARD Bańosz Gadziomski"

z siedzibą w Błędowie |4u, 15_180 iomiechówek, posiadającym wpis do 6EIDG,

NIP 531_14 5-0g-66,REGoN 141666669,zwanymw dalszej części umowy ,,Wykonawcą",

zwyłączeniem przepisów ustawy z dnia29 stycznia2004 r, - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 20t9r. poz. 1843 z późn. zm.) stosownie do art. 4 pkt. 8, zostńa zawarta umowa

o następującej treści:

§1.
1. Zamawiający zleca, a \ilykonawca ptzyjryuje do wykonania zadanie^poleEaiTce na

odłowieniu, t Ń;;;ii i zapevnieniu óałówiorry* zwieruętom ztqęnu Gminy Halinów

miejsca w schrońsku dla zvłietząt lub fundacji, ttOrej statutowym cęlem działania jest

ochrona zwieruąt.
2, Zakresusług, o których mowa w ust, 1 obejmuje:

a) odławiani. i t unrport do schroniska lub fun-dacji bezdomnych zwierz$ ztętęnu GminY

Halinówtylkoiwyłączniewskazanychptzezzamawiającego,
b) wykonanie dokumentacji fotograftcznej odłowionych bezdomnych zwieruąt z terenu

Gminy Halinów i przesłanie zdjęó pocztą elektroniczną na adres: halinow@halinow,Pl w

terminie - 48 h od dnia skutecznego odłowienia,

c) ptzekazanie zwieruąt do jednego z podmiotów, o których mowa w § 1 ust, 1 tylko i

vłyłącznie p o każdor azowym uz go dni eni u z zamaw iaj ący m p o dmi otu, do które go zo stan i e

ptzekazane zwieruę

§2.
Konieczny sprzęt do realizacji umowy j e st zabezpieczony przęz Wykonawcę,

§3.
1. Strony ustaliły, że usługa o której mowa w § 1 będzie,prowadzona nalele.foniczne bądż

pisemne *."*ń upoiu"niony.i pru.owników Urzędu Miejskiego w Halinowie,

2. Usfuga odławiania, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a)lowinna byó wykonana niezwłocznię,

nie później niż w termin-ie 2a h oó zgłoszenia.-Termin ten może być zmieniony po

wcześniejszym uzgodnieniu , upo*ńionym pracownikiem Urzędu Miejskiego w

Halinowie.

§4.
1. wysokośó wynagrodzenia przysŁugująca .wykonawcy za wykonanie usługi,

o której mowa ;§iil i tit,,u _q Zośiauokeślona ", .ry*]::,:,:,f:ll 
Wykonarvcy

z dnia 1412202Ó r. iujedno odiowione i przetransportowane zwierzę do jednego
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zpodmiotów, o których mowarru § 1 ust. 1 i wynosi: 550.,00 zł (słownie: PięósetPięĆdziesiąt

złotych) netto, q. oźo,so zł (słownie, ,r.jorJiriedemdziesiąi sześć ńotYch i PięÓdziesiąt

groszY) brutto, 
l_^.^:^ ___.,o1,,^,riąnl konanie usługi, o której mowa

iVvs o [o ś e wyna gro dz enia pr zy słu guj ąca Wykonawcy,u y y
w § 1 ust. 2tit. c) ,iitauót róstonu .,u poJJtu*ie ońrty $trykonawcy z dnia 14122020 t,

zaptzekazarti" rri"oł"iuJo.jednego "bńiotor,y,.o 
itó,yih mowaw § 1 ust, 1 i wynosi:

a) zaprzekazanie jednego odłowi on".go ,"rii;ręria 
do schroniska d1azvlieruąt _ 1660,00 d,

(słownie: iedęn ,rrń.-r%ser", szesciziesis. iotych) netto, tj. 2 041,80 zł (słownie: dwa

;ffi;;;;iń;i.ści ; loen złotych o siemdziesiąt gro szy) brutto.

b) za przekazaniejJarr"go oaiowionego "*i"irł"i^aó'nmdacji, 
której statutowym celem

dziŃania jest ochrona i&i"rrąt _ tsoo,oo ńi,i"i""rc, :eden tysiąc trzystazłorych) netto, tj,

1 599,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięóset dzievłięódziósiąt dziewięó ńotych) brutto,

przewiduje się odłowienie ź teienu ańń iailó.* i ptzekazanie zwieruąt do jednego

z podmiotów, o t<toiycń-*o*u * s r uri.-i, *li.s.i maksYmalnie 13 Psów do fundacji i

i^Ąlłilif#,lri;[i; ki ze szczęrriętami otaz samych szczeniątcena określ9T * ust, 1 i

2 może ulec obniżeniu w wyniku neeocjacji Stion umowy, w zależnoŚci od iloŚci

i wielkości szczeniąt, . . _1,_ _ _^!_2^ ^^A^
W przypadku oołońienia większej li.ńv dorosłych zwieruątjednocześnie cena określona

* u.t.'i mozęulec obnizeniuw wyniku negocjacji Stron umowy,

Całkowite *ynugroa"rń ę nalężnóWyk;;ń iędzie uza|eżnione od iloŚci odłowionYch

iprzekazanych zwieizątdo jednego z podmiotów, o których mowa w § 1 ust, l, ptzy czym

nie może ono prr.ńJ.łie'tńoiv ąi.tis,oo zl ( słownie: czterdzieŚci trzY tYsiące sto

siedemdzię siąt tr zy złote ) brutto,

W przypadku oało*i.niu zvłierzęcia i jego transportu do podmiotu niezgodnego

, O i urt, I Zamawiając€mu nie przysługuje wynagrodzenie,

§5.

1. Wynagro dzenie,o którym mowa w § 4 ust. t i 2,zostaniewypłacone w formie przelewu na

konto Wykonawcy o nr 08 1140 2004 0000 3602 58028849 w terminie 14 dniod doręczenia

Zamawiającemu faktury YAT z dokumentem potwierdzającym ptzyjęcie zwierzęcia do

schroniska lub z umową adopcyjną zwietzęcia,

2. Strony zgodnie ustalają) zepiut*s.i wynagtodzenia ztytułu wykonania przedmiotu umowy

udokumento*un.go ińurą o której *o*ń urt. 1 będą realizowane w ramach mechanizmu

podzielonej płatŃci. w przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu

o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura o której mowa w ust, 1 powinna zawięraó

* r*o.1..1 treści Wruzy ,,mechanizm podzielonej płatności",

3. Wykonawc aoswiaacŹa,, ze 1estzarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium

Rzeczypospolitej Polsk iej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego

poinformowani aZamawiającego okażdej zmianie dotyczącej statusu jako zarejestrowanego

podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi

wobec Zamawiają..go oapo*iedzialnośó zawszelkie szkody oraz obciążenia nałozone na

zamawiają€ego ptzęz organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu wykonawcy jako

zarej estrowanego podatnika VAT czynnego,

4. Wykonawcu os*iud." a, że tachunek baŃowy o którym mowa w ust, 1 jest zawarty w

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy vAT prowadzonym w postaci

elektronicz nej ptzez szefa krajowej Administracji skarbowej oruz zobowiązuje się w
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Y trakcie trwania Umowy do niezwłocznęgo poinformowania Zamawiającego o kaŻdej

zmiarie dotyczącej statusu rachuŃu baŃowego jako zawartego w wykazie Podmiotów

zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego

odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego Przez

organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawattego w

wykazie podmiotów zarejestrowanyoh jako podatnicy VAT.

§6.
1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 2, Wykonawca zobowiązanY

jest zapłació karę umowną w wysokoś ci 50 zŁ brutto zakńdę rozpolzęte 6 h oPÓŻnienia.

2, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z przysłvgującego WykonawcY

wynagyolzeniąwynikłĘłęeozniniejszejumowy.
3. Zgmaiiający zasttzegdsobie prawo żądania odszkodowaniauzupełniającego nazasadach

ogólnych w przypadku gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokośó zasttzeżonej karY

umownej.

§7.
1. W przypadku niewykonywania przęz Wykonawcę postanowień niniejszei UmowY,

Zamawiając€mu przysługuje prawo jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

2, Wykonawca możę tozwiązaó umowę ze skutkiem natychmiastowym w ruzię

przel<toczeniaprzezZarnawiającego terminu płatności nalezności o ponad 14 dni.

§8.
1. Osobami upoważnionymi, o których mowa w § 3 ust. 1 są:

Emilia Lenarczyk_ pomoc administracyjna tel: 221783-60-20 wew. l99,882 044 455:

2. Do wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy wyznaczasię:

P ana Bartasza Gadziomskiego - tel: 606 903 286

§9.
l. Umowę zawięrasię na okres od dnia 01.01.2021r, do dnia 31,12.2021r.

2, Każda ze stron możę tozwiązaó umowę z l-miesięc,znym okresem wypowiedzenia

lub zazgodą Stron w każdymczasie.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz odstąpienie od niej i jej rozwięanie wymagają formY

pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Wykonawca nie ma ptawazbywanianatzeczosób trzecich swoich wierzYtelnoŚci PowstałYclr

w wyniku rcalizacji niniej szej umowy.
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§ 12.



1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przePisY Kodeksu

Cywilnego.
2. sądem ńaściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowY

jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę spotządzono w 3_ch jednobrzmiących egzemp|arzach, z których I egzemPlarz

otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe otrzymuje Zamawiający,

ZAMAWIAJĄCY

Bu}trT,B,z

AdaĄCisa,kni",Ą)slct

WYKONAWCA
BLlzZARD i

Bańosz Gadziomski i
05-180 Pomlechówek, Błędowo 1,1r

1g1. +48 606 90 32 86
N'D pl_ 5?1-1nĘ.Ąn,łll ĘFGoN t4166666t
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