
Umowa Nr 148.2020 

zawarta w dniu 31 grudnia 2020 r. 

pomiędzy: 

Gminą Wieniawa z siedzibą ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, NIP: 601-008-14-34 

reprezentowaną przez: Pana Krzysztofa Sobczaka - Wójta Gminy Wieniawa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Piasta 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

Firmą „BAROS" Maciej Glijer z siedzibą ul. Berezów 76d, 26-130 Suchedniów, 

NIP: 663-115-05-16 

reprezentowaną przez Pana Macieja Glijer 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U . z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086). 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 

polegające na wyłapaniu, transporcie i opiece nad bezdomnymi zwierzętami od 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Przez opiekę nad zwierzętami rozumie się: 

1) przyjęcie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca, 

2) sterylizacja lub kastracja, 

3) obowiązkowe szczepienia od chorób zakaźnych i wścieklizny, 

4) odrobaczenie, 

5) odpchłenie, 

6) chipowanie, 

7) karmienie specjalne, 

8) przetrzymywanie do czasu adoptacji lub naturalnej śmierci z zapewnieniem całodobowej 

opieki weterynaryjnej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość współpracy pomiędzy schroniskiem a wolontariuszami 

lub organizacjami pozarządowymi (mającymi w statucie ochronę praw zwierząt). Współpraca 



ma na celu socjalizację, spacery i promocję zwierząt, które przybyły z terenu Gminy 

Wieniawa. 

3. W sytuacji adopcji zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Gminy Wieniawa, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej (do wglądu) skan umowy (zaopatrzony w klauzulę informacyjną RODO 

i przetwarzaniu danych osobowych), która będzie zawierała dane osoby adoptującej dane 

zwierzę. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku przesyła 

w formacie jpg za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej kolorową fotografię 

psa z uwiecznieniem jego pełnej sylwetki celem umożliwienia zdalnej identyfikacji 

zagubionych zwierząt przez ich właścicieli oraz ułatwieniu procesu adopcji. Fotografia wraz z 

danymi może zostać umieszczona na stronie WWW Zamawiającego. 

5. Wykonawca po przyjęciu do schroniska chipuje mikroczipem dostarczone z terenu Gminy 

Wieniawa zwierzę a po wszczepieniu chipa zamieszcza jego nr w protokole. 

6. Wykonawca dokona obligatoryjnej sterylizacja i kastracja zwierząt po przebytej 14-to 

dniowej kwarantannie a w wypadku zwierząt zbyt młodych zawarcie odpowiedniej klauzuli 

w umowie adopcyjnej. 

8. Wykonawca dostarczy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej kopię 

protokołów padnięcia lub eutanazji zwierząt podpisanych przez lekarza weterynarii z pełnym 

opisem dot. zgonu zwierzęcia. 

9. Wykonawca, raz na kwartał prześle Zamawiającemu informacje o stanie zwierząt oddanych 

przez Urząd Gminy Wieniawa uwzględniające adopcje, zgony, eutanazje i zbiegi zwierząt ze 

schroniska. 

10. Schronisko w dniu przyjęcia psa do schroniska zakłada mu kartę, w której jest zdjęcie 

danego psa, data kwarantanny, jego opis (wiek zwierzęcia, uwagi do stanu zwierzęcia w dniu 

przyjęcia), które zostaną okazane na prośbę Zamawiającego. 

11. Schronisko zobowiązuje się do ogłaszania przyjętych zwierząt z terenu Gminy Wieniawa 

na portalach Internetowych do tego przystosowanych. 

§3 
1. Kwota za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi 1388,89 zł netto + VAT 

8% (tj. 111,11 zł), czyli łącznie 1500 zł brutto (tj. jeden tysiąc pięćset 00/100 zł) za jedno 

zwierzę. 

2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 2 do czasu adopcji lub naturalnej śmierci zwierzęcia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 



Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół przyjęcia 

odłowionego bezdomnego zwierzęcia, który będzie zawierał między innymi dane: miejsce 

odłowienia, stan zwierzęcia, płeć zwierzęcia, wiek, wagę, wykonane zabiegi, nr chip, 

informacja o kwarantannie, zdjęcie. 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

3. Datą zapłaty rachunku będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnej. 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z przeznaczeniem: 1 egz. - Wykonawca, 2 egz. - Zamawiający. 

§4 

§ 5 

§6 

§ 7 

§8 

WYKONAWCA 


