
ZP.2600.5.2021 
Umowa 

o świadczenie usług weterynaryjnych zwierzętom gospodarskim i domowym zaniedbanym lub bezdomnym 
z terenu Gminy Jodłowa 

spisana w dniu 04.01.2021 r. pomiędzy: 

Usługi Weterynaryjne — Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Agnieszka Kobos, 
39-225 Jodłowa 69, zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
a Gminą Jodłowa 39-225 Jodłowa la zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Jana Janigę 

§ 1 
Przedmiotem umowy, jest świadczenie usług weterynaryjnych zwierzętom gospodarskim i domowym 
zaniedbanym lub bezdomnym z terenu Gminy Jodłowa. 

§ 2 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do : 

1. wyłapania zwierzęcia (również przy pomocy środków farmakologicznych używanych na odległość) 
po przyjęciu zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawiciela Komisariatu Policji 
w Brzostku - niedopuszczalne jest przyjmowanie zwierząt inaczej niż po zgłoszeniu (chyba, że 
zleceniodawca da stosowne upoważnienie) Zamawiającego lub właściwego Komisariatu Policji, 

2. transportowania zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz 
niezadający im cierpień; 

3. wykonania badania zwierzęcia w celu oceny stanu jego zdrowia 
4. przeprowadzenia interwencji w innych przypadkach (wg wskazań Zamawiającego) 
5. leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeb lt wyłapanych zwierząt; 
6. zapewnienia usług weterynaryjnych: szczepienia w tym szczepienia przeciwko wściekliźnie i 

chorobom zakaźnym, odrobaczania, „odkleszczenia", zaczipowania, wykastrowania lub 
sterylizowania 

7. oddania zwierzęcia nowemu właścicielowi, które może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in. 
szczepienia, odrobaczania, „odkleszczenia", zaczipowania, wykastrowania lub sterylizacji albo 
zwrotu prawowitemu właścicielowi, niezwłocznie po udokumentowaniu przez niego swoich praw 
właścicielskich do zwierzęcia) oraz po uiszczeniu kosztów związanych z wyłapaniem i leczeniem 
danego zwierzęcia i/lub wykonaniem w/w zabiegów. (do ustalenia ze Zleceniodawcą) 

8. założenia karty ze szczegółowym opisem leczenia, z dokładnymi datami wyłapania, przekazania 
nowemu właścicielowi lub obecnemu; 

9. wykonywania innych niż „obowiązkowe" zabiegów leczniczych w tym także eutanazji wg. zlecenia 
i zakresu uzgodnionego każdorazowo z osobą reprezentującą zleceniodawcę. oraz zapewnienie 
odbioru zwłok zwierzęcia.; 

10. opieki nad psem i przetrzymania go do czasu odebrania przez właściciela. 

3 
1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca za wykonanie zleconej usługi otrzymywał będzie wynagrodzenie 

w wysokości: 
a) za przeprowadzenie badania zwierzęcia i niezbędnego leczenia weterynaryjnego w zależności od 
indywidualnych przypadków wysokość kosztów ustalona będzie według przedstawionego cennika 
usług weterynaryjnych stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Fakturę Zleceniobiorca wystawi i adresuje na Gminę Jodłowa 39-225 Jodłowa la 
NIP 872-222-05-02. 

3. Zapłata za usługi Zleceniobiorcy następować będzie w formie przelewu na konto wskazane na 
fakturze prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

4. Łączna wartość wykonanych usług w ramach umowy nie może przekroczyć kwoty 10000,00 zł. 

§ 4 
1. Osobą upoważnioną do zgłoszenia potrzeby świadczenia usług weterynaryjnych ze strony 

Zleceniodawcy jest Pani Szewczyk Małgorzata — podinspektor Urząd Gminy Jodłowa tel. 
146302024 lub Pani Dorota Krzyżak — Zastępca Wójta Gminy Jodłowa tel. 510041533. 

2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zleceniodawcą, Zleceniobiorca podejmie 



decyzję w najlepszym interesie zwierzęcia. 

3. W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający ma prawo w szczególności do: 
a) wglądu do dokumentów 
b) bezpośrednio kontrolować wykonywanie przedmiotu umowy, 
c) wglądu w miejsce przetrzymywania zwierząt 

5 
Umowa zostaje podpisana na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku niewywiązania się z umowy, lub w innych 

przypadkach z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie jej realizacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i Kodeksu Cywilnego. 

8 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usłuei oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-
prawnei 

art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jodłowa reprezentowana przez Wójta. Kontakt do 
Administratora: 39-225 Jodłowa 1A, te1.146302001, e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Dany ckh e-mail: inspektorodo@onet.pl. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych może być: 

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy, 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia, zawarcia umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
zawarcia i realizacji umowy, wykonanie zlecenia bądź usługi. 

5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia, zawarcia umowy 
oraz jej realizacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy. 

6. Dane będą przechowywane przez okres współpracy, trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez 
okres wymagany kategorią archiwalną. W przypadku danych zawartych jedynie na fakturach dane są 

przechowywane przez okres 5 lat (kat. B5), w przypadku umów cywilnoprawnych bez składki na 
ubezpieczenie społeczne przez okres 10 lat (kat.B10), natomiast w przypadku opłacania składki 

społecznej przez okres 50 lat (kat.B50). 
7. Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą 

danych może być: operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji, bank realizujący usługi 

bankowe, odbiorcą danych może być również dostawca systemu finansowo-księgowego. Szczegóły 

dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora. 
8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 1) prawo 
dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych — w przypadku 
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku 
gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane 
osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4) 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane 
dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, 
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 



Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO istnieje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy i dwa 
egzęmplarze dla Zleceniodawcy 
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