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prowadzącym działalność g"d;d.*ł "ifr, J,jj':i:lŁ#fu 'i#j,"ffi;:ffi:z siedzibą w Błędowie ńu,' rjigo^ i'oo,i""r,Jri*, 

,ry1.ou:ą.v. *pi. do CEIDG,NIP 531-145'09'66, REG.N iąiĆeZŻeg, pEsEL sió;r fiQ2.s, zwanymw dalszej częściumowy ,rWykonawcąrr, u'uo'' 
,Umowę zawiera się poza regulacjami ustawy z dnia 1]. września 2Ol9 r,prawo zamówień publlcznych

llil 
z2027f" Poz,t729 zpóŹn,zm.)wzwiązku zart.2urt.ipłti !,zawiera!ąUmowęnastępującej

Zarrlawiający zleca,. a Wykono*.u prljrrle do wyko nania zad,aniępolegające naodklwieniu, transPotcl' i 
'up,,ni."r, ;a;*;il;t#; 

ętom zterenu Gminy Halinów

;lfffiX)*i;ĘT"ku 
dla zwieruąt luu runau.ii; ń; ;*ulowym ..l.*-Jriułania jest

Zaktęs tlsług, o itórych mowa w ust, 1 obejmuje:a) oclławianie i transPort do sch,o"i.ł" luu r"ńcji bezdomnl,ch zwier ząt z terenuGminyHaiinów tylko i wyłącznie wskazanyc h prr", Zamawiającego,

J#m: j:-#;.xlx1::::::::.1,:,1]"i:"irfi lu"o"mnychzwierzątzterenu
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il, fi ;,,,; ffi xnŁ;:g" *ł;1ffi i,#ffiTrffi ł

a) przekazanie zwieruąt do jednelo z podmiotów, o których :nowa w § 1 ust. l tylko i
łl.;:::::::jjf.|;azo*mu'gńni'ni u z Zamaw,.:u.r* podmiottl, do *,ó."go zostanie

Konieczrry sprzęt do ręalizac,ii umowy j u?,]^ouoręczony ptzezWykonawcę,
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§4.i, WYsoktlŚĆ wvnlsr;odzen_ia_ przy;{ugująca Wykonawcy wykonanie usługi,o które,j mowa' s r ust, 2 
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z Podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 i wynosi: iS80,00 zł (słownie: pięóset
osiemdziesiąt złotYch) netto, tj.7l3r40 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych i cztordzieści
groszy) brutto.

2, WYsokoŚĆ wYnagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykorranie usługi, o której mowa
w § 1 ust. 2Lit. c) zostŃa określona na podstawie oferty Wykonawc y z {nia 10.I2,202l t,zaPtzekazaniezwieruęciadojednegozpodrniotów,októryih*o*u*§ 1ust. 1iwynosi;
a) za Ptzekazaniejednego odłowionego zwierzęcta do schroniska dla zwierząt - tÓso zł
(słowlrie: jeden tYsiąc dziewięĆset pięódziesi ąt złatych) netto, tj, 2 398,50 zł (słowrrie: dwa
tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotychpięćclziesiąt groszy) brutto.
b) za Przekazanięjedrrego odłowionego zwieizęcia do ńdacji, more.; statutowym celem
dzińania jest oclrlona zwieruąt - 1350,00 zł (słownie: jedeń iysiąc"trzysta pięćdziesiąt
złotYch) netto, tj. t 660,50 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset izesćoziesiąt złotych i
pięćdziesiąt groszy) brutto.

3, Przewiduje się odłowienie z terenu Gminy Halinow i przekazanie zwierząl. do jednego
z Podrniotów, o którYch mowa w § 1 ust. 1, w ilości maksymalnie 13 psów ao funaacji i
5 psółv do schroniska.

4, W PrzYPadku odłowu suki ze szczeniętami orazsamyclr szczeniE cena ola.eślona w ust. 1 i2 moŻę ulec obnizeniu w wyniku negocjacji Stion umowy, w zależności od ilości
i wiel}<ości szczeniąt.

5, W PrzYPadku odłowierria większej liczby dorosłyclr zwieruątjednocześnie cena określona
w ust. 1 moze ulec obnizeniu w wyniku negocjacji stron umowy.

6, Całkowite wYnagrodzenie nalezne Wykonawóy iędzie uzależnj,one od ilości odłowionych
t PrzekazanYch zwieuąt do jednego z podrniotów, o których lnowa w § 1 ust. 1, prry 

"iy^nie mc'ze ono PrzekroczYÓ kwoty 46 420r20 zł ( słownie : cztęrdzieści sześć tysięcy citerysta
dwadzieścia złotych i dwadzieścia groszy ) brutto.

1, W PrzYPadku odłowienia zwierzęcia i jego transportu do podrrriotu niezgodnego
z § 1 ust. I Zamawiającemu nie przysługuje ńynagrod-zenie.

§5.
WYnagrodzenie,októrYmmowaw§4ust. 1i2,zostaniewypłaconewfornrieprzelewuna
konto WYkonawcY w terminie 14 dni od doręczęnia Zamawiającemu faktury yAT z
dokumerrtem Potwierdzającym przyjęcie zwiezęcia do scluoniska lub z umową adopcyjną
zwierzęcia,

§6.
1, W PrzYPadku niedottzYmantaterminu określonego w § 3 ust. 2, Wykonawca zobowiązany
jest zaPłaciĆ karę umowną w wysokoś ci 50 zł brutto zakażde rczpoczęte 6 h opożnienia.
2, ZamawiającY ma Plawo do potrącenia kary umownej z ptzysługtrjącego Wykonawcy
wynagrodzenia, wytrikaj ącego z niniej szej umowy.
3, ZamawiającY zastrzega sobie prawo żądaniaodszkodowania uzttpełniającego na zasadach
ogolnYch w PrzYPadku gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zasttzeżonej kary
umownej.
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2, WYkonawca moze rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w ruzie
PrzekroczeniaPrzez Zamawiającego terminu płatności należności o ponró ]ł ani.

Ernilia Lenarczyk - pol1loc administracyjna tęt:22l?83-60-20 w:w. 1 gg,882 044 455:

2, Do wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy wyanacza się:
I)aną Iłął.fnąoo (!nA-ź^*^l-:^-^ L^1 - ż^. 

^^^ ^ó/

§8.
1. Osobami upowaznionymi, o których mowa w § 3 ust. 1 są;

.'_l' i,l ,j ,:,l',

Pana Barto sza Gadziomskiego - tel: 606 903 286

§9.
1, Unrrrwę zawiętasię rra okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 3L.12.2022 r.
2, KaŻda ze stron może rczwiązaó umowę z 1-nriesięcznyn,I okresem wypowiedzenia
lub zazgodą Stron w kazdym czasie,

§ 10.
Wszeliiie zmiarrY niniejszej umowy oraz odstąpierrie od niej i jej rczwiązante wymagają formy
pisemnej pod rygorem niewazności.

§ 11.
WYkorrawca trie ma Prawa zbywanianarzęazosób trzecich swoich wierzytelności powst ńych
w wyrriku rcalizacjt rriniejszej umowy,

§ 12.
l, W sPrawach nie tlregulowanyclr niniejszą umową mają zastlsowanie przepisy Kodeksu

Cyrvilnego.
2, Sądem właŚciwYm do rczPńrywania sporów wynikłych ze slosowania niniejszej umowy

j est sącl właściwy dla siedzib y Zamawiijące go.

§ 13.
umowę sporządzono w 3-clr jednobrzrriących egzemplarzacLy z których I egzemplarz
otrzyrnuje Wykonawca, a dwa pozostałe otrzymuje Zarnawiający.
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ZawatĘ w dniu 22.09,2022 roku w Halinowie, pomi Gminą Halinów z siedzibą

05-074 Hąlinów, ul. Spółdzielczal - NIP 8222160292; N 0 1 3269 1 72, rcprezentowaną

przez Burm isttza Halinowa, Pana Adama Ciszkowskie go, dalej Zamawiającym,

a: Parrem Bartoszem Gadziomskim, zam, w Błędowie l4a,0 18] Pomiechówek,
prowadzący m dzińalno śó go sp o d arczą p o d nazw ą,,B 3artosz Gadziomski"
z siedzibą w Błędowie I a,15-180 Pomiechówek, posiadaj m-wpis do CEIDG,
NIP 531-145-09-66, REGON t4I666669, zwarLyfn w dalszej i umowy,,Wykonawcą",

o następującej treści:
Napodstawie § 10
następuje:

W tttltowie Nr 387lż02I z dntaż7 ,I2.20żI roku wprowadza się r astępującę zmlany'.

Aneks nr 1 
;

do Umowy Nr 387 z dnia}7,12,2P2t r,

§ 4 ust. 316 otrzymuje brzmienie: 
i

I

,, 3. Frzewiduję się odłowienie z terenu Gminy Halinów i ptzĘkazanie zwieruąt do jednego z
podrniotów,ottońmowaw§lust. 1,wilośóimaksymalnie|132sówdofundacjii1psado
ichroniską. " I

,,6. Całkowite wynagroclzgnie nalężnę Wykonawoy będzie uĄależnione od iloŚci
Ódłowionychiprzekazanych zwierzątdo jednego z podmiotóiv, o których mowa w § 1 ust. 1,

przy czymnie moze ono przekr aczaó kwoty 33 972,60 zł brutPo ( słownie: ttzydzieŚci trzY

tysięcy dziewięóset siedemdziesiąt dwa ńotychsześódziesiątj graszy). "

§1

Pozostałe warunki umowy pozostają bezzmian.

§3
I

Anęks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemptĄadt:
ZamawiającegoijedenegzempIarudlaWykonawcy. 
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