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,f nastgpuj 4cej treSci :

$1
Przedmiot umowy

wykonawca oswiadcza, ze posiada zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierzqt
wydane ptzez w6jta Gminy Kloczew wa2nedo dnia 31.10.2033 r. Kopia zezworeniastanowi zalacznjk
ru 1 do niniejszej umowy.

zamawiajlcy zleca, a wykonawca przyjmuj e d,o reahzacji uslugE polegaj4c4 na umieszczaniu na
wezwanie zamawiajqcego bezdomnych ps6w z terenu Gminy Zelechow w schronisku, zgodnie z
wymaganiami wynikaj4cymi z przepisu art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierzqt (Dz' u' 2019 t. poz, 722 ze zm,) zamawiajEcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje siE do
pt'zyjmowania, uftzymywania i opieki nad bezdomnymi psami z terenu Grniny Zelech6w . w
szczeg6lno (;ci p oprzez:

1) objpcie calodobow4 opiek4 bezdomnych ps6w z terenu Gminy Zelechdv,, - przekazanych do
s chroni ska pr zez Zamaw taj qce go ;

wlaSciwe traktowanie i odzywianie bezdomnych ps6w;

zapewnienie dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku, w tym: szczepieme profilaktyczne,
zwalczant'e pasoz}t6w zewnEttznych i wewngtrznych, znakowanie mikrochipem, obligatoryjne
sterylizacje i kastracje, eutanazjg w ruzte koniecznosci, usypianie slepych miot6w;
prowadzenie wykazu ps6w przeby'wajEcych w schronisku z twzglEdnieniem informacji
o pochodzenruzwterzgcia, d. rasy, plci i wieku, przeprowadzonych zabiegowweterynaryj nychoraz

4l organizowanie akcji zmierzajilcych do odnalezienia dotychczasowego' r,vta$eiciela

1)

2)

5J

i akcji promuj4cych adopcjg oraz oddawanie ps6w do adopcji.
9Cla



L Schronisko ,,zwietzakr do wzigcia", w kt6rym bgd4 umieszczane bezdomne psy w zwrqzku
zreahzacj4 niniejszej umowy, znajduje sig w miejscowoSci G6zd 10, gmina Ktroczew.

' 2' wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania uslugi, o kt6rej mowa w ust. 1 niezwlocznie po
dostarczeniu bezdomnego psa przez pracownik6w Gminy lub w czasie do 24 godzin od
otrzymania zgloszenia od zamawiaj4cego w przypadku odbioru psa przezwykonawcE z terenu
g{niny' zgloszeniebEdzie dokonywane telefonicznie pod wskazany pruezwykonawcg numer.

3' wykonawca bgdzie wykonywal przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obo iqzuj4cymi
przepisami, tj.

1) ustaw4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz4t(Dz, U, 2019 r. poz, 122 ze zrn.);
1) ustaw4 z dnia 11 marca 2004 r. o ochroniA zdrowia zwierzqt oraz o zwalczaniuchor6b

zakaLnychzwierzqt (Dz. U, 201g r, poz.1967);

2) rozpotz}dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2004 r, w sprawie
szczegolov'Ych wymagafl weterynaryjnych dla prowad zenia schronisk dla zwierz4t (Dz, tJ.
22004 r., Nr 158, poz.1657);

3) ustaw4 zdnia 13 wrzesnialgg6 r. o utrzymaniu czystosci i porz4dku w gminach (Dz.LJ.
2019 r. poz.2010 ze zm.).

wykonawca zobowi}zuje sig teartzowa(, uslugi, o kt6rych mowa w ust. r, z naleiyt4 starannosci4 i przy
uZy ciu Sro dk6w or az material6w wlasnych.

4' wykonawca zobowr}zuie sig udzielat zamawiaj4cemr"r wszelkich zqdanych informacji na
temat teahzacji przedmiotu umowy, atakle umozliwi przeprowa dzaniekontroli, a ponadto wgl*d
do prowadzo nej dokumentacj i zwiqzanej z r e arizacj a,um owy,

,)

5' zwietzEta przejgte przez wykonawca do schloniska na podstawie niniejszej umowy
odebrane przez bylych wlascicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku,
byi wydane zainteresowanym osobom trzecim, zgodnie z regulaminem schroniska.

$2
Termin wykonania umowy

1' Niniejsza umowa zostaje zawafiana czas okreslony w terminie od dnia 0L02.2020r. do 3 1.12.2020
r

1rue

mog4

$3
Obowi4zki Zamawiaj 4cego i Wykonawcy

t' zamawiaiqcy zobowiqzuje sig do telefonicznego zgLaszania

umieszczenia w schronisku bezdomnych ps6w w przypadku odbioru
Gminy Zelechow lub przywi ezieniapsa do Schroniska:

Wykonawcy o koniecznoSci

psa przez Wykonawcg z terenu



sporz?dzony zostanie protok6l, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci, wyznaczony zostanie
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

2, Wykonawca zdbowiqzuje sig do:

1) protokolarnego przyjmowania bezdomnych ps6w odlowionych z terenu Gminy Zelechbw:
1) traktowania w spos6b humanitarny ps6w przebywaj4cych w schronisku;

2l zapewnienia wla6ciwych pomieszczeri chroni4cych przed zimnem, upalami i . opadami
atmosferycznymi, z dostEpem do Swiatla dziennego oraz warunk6w bytowania dla ps6w
przebyw ajqcych w schronisku;

3) utrzymywania ps6w w pomieszczeniach umozliwiaj4cych swobodne poruszanie sig;

4) ptzeslrzeganiazasady wydzielania pomieszczef, dla ps agresywlych i chorych;

5) zapewnienia psom wystarczajqcej iloSci karmy i stalego dostgpu do wody wedlug obowiEzuj4cych
norm;

". 6) zapewnienia psom opieki weterynaryjnej, w lym: szczepienie, zwalczantepasoiyt6w zewngtrznych i
'r wewngtrznych, znakowanie miklochipem, stelylizacjg, kastracjg , ettanazjE, usypianie Slepych

miot6w:

7) prowadzenia v,'ykazu ps6w przebywaj4cych w schronisku 'z uwzglgdnieniem informacji
o pochodzeniu zwierzgcia, tj. rasy, plci i wieku, przeprowadzonych zabiegachweterynaryj nych oraz
o przekazaniu zwierzgcia do adopcji Itrb znalezieniu dotychczasowego wlaSciciela;

8) przyjmowania nowyeh ps6w na podstawie protokolu z przyjecia onz dol4ezenia zestawienia
wykonanych uslug do faktury zadany miesi4c;

9) organizowania akcji zmierzaj4cych do odnalezienia dotychczasowego wlaSciciela zwierzgcia
i akcji promuj4cych adopcjg oraz oddawanie ps6w;

1'0)przekazanie ps6w padlych, bqdZ uSpionych do zakladu posiadaj4cego odpowiednie zezwolenia do

, utylizacji.padtychzwierzqt.

$4
Cesja wierzytelnoSci

Wykonawca nie moZe zbywal na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacjr

nrnrejszej umowy bez pisemnej zgody zanawiqqcego pod rygorem niewaZnosci.

$s
Przedstawiciele stron

1' Ze strony Zamawiaj4cego upowaznionym przedstawicielem do kontakt6w,zwi4zanych z realizacj4
przedmiotu niniejszej umowy i do rozliczania przedmiotu umowy 3"si, alBoratyriska tel.
(25) 75 41 860, ' 

" t,i
L. Ze strony Wykonawcy upowaznionym przed.

przedmiotu niniej szej umowy j est: Aleksandra N



. 2' Zmtana wskazanych w ust. 1-2 przedstawicieli moLe nast4pi6 po pisemnym zawiadomieniu i nie

stanowi zmiany niniejszej umowy.
L

$6
Wynagrodzenie

t' ZanaleLyle i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiaj4cy zaplaciWykonawcy:

1) kwotg 1944 zl (slownie: tysi4c dziewigiset czterdzieilci cztery zlote) brutto za ka1d.egq odebranie

bezdomnego psa, profilaktykg, oznakowanie, sterylizacjg,umieszczenie go w schronisku, utrzymanie

w schroniskur przekazanie do adopcji;

2) kwotg 369 zl (slownie: ttzysta szeSidziesi4t dziewigd zlotych) brutto za odlowiente zwteruEcra

z uLy ciem sp ecj ali styc zne go sprz gtu;

3) Kwotg 324 zl (strownie: trzysta dwadzieSci a cztery zlote ) brutto za uSpienie Slepego miotu.

2' Wynagrodzenie zaprzedrniot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn jednostkowych

, 
..t za poszczeg6lne uslugi, okredlonych w ust. 1 punkt 1-3 i iloSci faktycznie wykonanych uslug.

$7
Rozliczenie i platnoSci

L' Zap\ata wynagrodzenia Wykonawcy nast4pi w okresach miesigcznych, tj. po zakohczeniu kaZdego

miesi4ca, na podstawie faktycznie wykonanych uslug w oparciu o zestawienie wykonalych ustug

w danym miesi4cu.

2' Zaplata wynagrodzenia wykonawcy nast4pi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur

wystawi ony ch pr zez wyko nawca i dor g czo ny ch zamawi ai 4cemu.

3. NaleZnoSci wynikaj4ce z dorEczonych przez Wykonawcg faktur bgd4 platne przelewem na rachunek

bankowy podany w fakturze w terminie 14 dni od daty d,orgczenia faktury wraz

zzestawreniern wykonanych uslug w danym miesi4cu.\'r 4. za datg zaplaty uwaza sig dzieri obci4zeniarachunku zamawiai4cego.

5' Zamawiaj4cy oSwiadcza, 12 jest podatnikiem podatku od towar6w i uslug VAI oraz posiada nr

indentyfi kacyj ny NIP : 7 12-264 -7 5 -I 6,

s8
Odszkodowania i kary umowne

L' Zleceniodawca moze 24dad od Wykonawcy zaplaty kary umownej za odst4pienie od umowy

zprzyczynleZ4cych po stronie Wykonawcy w wysoko6ci wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa $ 6

ust. Ipkt)lumowy, : ..

at.

3, Wykonawc a wyraz4 zgodg na potr4c 
' '' 

'' ''-"

z przy slugujqce go mu wynagro dzenia.
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$e
I Odst4pienie od umowy

L ZamawnjTcy mohe odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci
o okolicznoSciach uprawniai4cych do odst4pienia od umowy:

- w przypadku, gdy nast4pi utrata, cofnigcie Wykonawcy zezwolenia na prow adzenie schroniska

dla bezdomnych zwiev$" albo wydania przezPowiatowe go LekarzaWeterynarii decyzji
uni emozliwi aj acij d,alsze prowadzeni e dzi al alno { cr pr zezwyko nawc a.

- w przypadku trzykrotnego negatywnego niku kontroh dotycz4cej sposobu realizacji
przedmiotu umowy;

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje uslug zgodnie z umow4 lub tez nienalezvcie

wykonuj e swoj e zobowi4zania umowne.

s10
. Informacje o sposobie komunikowania sig stron

Wszelkie zawiadomienia, oSwiadczema i inna korespondencja, przekazywane w zwrqzkuz niniejsz4

umow4. migdzy stronami, sporzqdzane bgd4 w formie pisemnej i podpisywane przez stronE

zawradamiaj4c4 pod rygorem niewaZnoiii. Zawradomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja

mog? by6 dorgczane osobiscie, przesylane kurierem lub listem poleconym.

Zawtadomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja wysylane bgd4 na adresy podane przezstrony.

Kazda ze stron jest zobowi4zana do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania

lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,

zawiadomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja wysylane na adres zamieszkania. siedzibv
podane przez strony, uznaje sig za dorgczone.

$11

RODO

Zamawiajqcy oSwiadcza, Ze przetwarza dane osobowe jako administlator danych w rozumieniu

Rozpolz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 krvietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przelwatzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporz*dzenie
o ochronie danych), zwanym dalej ,,RODO',.

innych powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w p ! .i... .!;.

1,

z

.1

I
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Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych os6b fizycznych. w zakresie wszystkich danych
osobowych wymienionych w pkt. 1.

3' Ptzekazanie Danych osobowych odbgdzie sig w ramach powierzeni a przetwarzania Danych
Osobowych, a Wykonawca nie staje sig ich wsp6ladministratorem Danych Osobowych,

4' Wykonawca bgdzie ptzelwarzai powierzone mu Dane Osobowe w zakresie i celu koniecznvm do
wykonania niniej szej umowy.

5' Ptzetwarzanie Danych Osobowych dotyczy nastgpuj4cych operacji na Danych Osobowych l,zbieruniai
utrwalania Danych Osobowych, organizacji t porzEdkowania Danych Osobowych, pobierania Danych
Osobowych, ptzeglqdania Danych Osobowych, wykorzystania Danych osobowych, adaptow ania onz
modyfikowania Danych Osobowych, dopasowaniu lub l4czeniu Danych Osobowych oraz niszczenru
lub usuwaniu Danych Osobowych,

Wykonawcabgdzie przetwarza6 Dane osobowe zgodnie z powszechnie obowi4zuj4cymi przepisami
prawa, z czgstotliwoSci4 wymaganqdo nalezytego wykonania obowi4zk6w przezWykonawcg.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowi4zywania niniejszej umowy z Lrwzglgdnieniem
przewidzianego w niej okresu rgkojmi i gwarancji jak r6wniez w okresie nadzoru autorskieso.

\

'i' Wykonawca bEdzie przetwarzai powierzone Dane Osobowe na udokumentowane polecenie
ZamawiajEcego.

9' Po wygaSniEciu nini.ejszej Umowy j lub jej rozwipzaniu z jakiejkolwiek pnyczyny Wykonawca
zv'traca ZanawrajEcemu wszystkie przetwalzane dane osobowe oraz usrrwa wszelkie ich istniej4ce
kopie nie poZniej niz na 180 dni od zakonczenia umowy podstawowej, chyba ze Zamawiaj4cy
postanowi inaczejb4d2te| prawo UE lub prawo pafstwa czlonkowskiego nakazuj4 przechowywanie
tych danych osobowych chyba, ze co innego wynika z przepis6w prawa.

10' Wykonawca zobowiqzttje sig do zapewnia, by osoby upowaznione przez Wykonawca do
ptzetwarzania Danych Osobowych zobowi4zaly sig do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych,
chyba 2e podlegaj4 one takiemu obowi4zkowi z mocy przepis6w ustawowych.

fi' Zamawiaj4cy vtryrala uprzedni4 og61n4 zgodg na powierzenie innemu podmioto wi przezWykonawca
ptzetwarzania Danych osobowych. Wykonawca zobowiqzany jest poinfolmowai Inwestora o
wszelkich zamierzonych zmianach dotycz4cych dodania lub zast4pienia innych podmiot6w

) przetwaruaj}cych.

L2' Powierzenie innemu podmiotowi przez Wykonawc g przetwarzania Danych Osobowych mo2e nast4pii
wylEcznte w zakresie i w graniach kompetencj i przyznanych bezpoSrednio Wykonawcy do
ptzetwaruania Danych Osobowych, z poszanowaniem i uwzglgdnieniem postanowieri niniejszej
Umowy okreSlaj4cej zasady przerwarzania Danych osobowych oraz obowtqzuj6cych przepis6w
prawa.

13' Wykonawca, bior4c pod uwagg charakter przetwarzania, w rriarg mozliwoSci bgdzie pomagac
Zantawiajqcemu poprzez odpowiednie Srodki techniczne i organrzacyjne wywi4za6 sig z obowi4zku
odpowiadania na lqdania osoby, kt6rej dane dotyc 24, w zakresie wykonywania jej praw okreSlonych w
plzepisach prawa (w szczegdlnoSci w rozdziale III RODO).

t4' Uwzglgdniaj4c charakter przetwarzanra oraz dostgpne Wykonawcy informacje, Wykonawca bgdzie
pomaga6 Inwestorowi wywi}zai sig z obowi4zk6w okreslonych..w przepisach RODO, a w
szczeg6lnosci dotycz4cych bezpieczefistwa przetwarzania Dany naruszef
oclrrony Danych osobowych organowi nadzoru, zawtadamiania o dorycz4 o
naruszeniu Danych osobowych, oceny skutk6w dla ochr.ony przednich
konsultacji.



15' wykonawca udostgpnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnieniaobowi4zk6w okreslonych w niniejszej umowie Dodatkowej oraz umozliwia Inwestorowi lubaudytorowi upolraznionemu przez zamawiaiqcego przeprowadzanie audy6w, w tym inspekcji, iprzyczynia sig do nich,

16' wykonawca oswiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczajEcymi dozapewnienia bezpieczeflstwa ewentualnie powierzonych oanych osobowych oraz zgodno$ciprzetwarzania Danych Osobowych z obowipzij?cym prawem,

17 ' w stosunku do powierzonych danych osobowych, wykonawca ma obowi4zek nieziwlo.znie
po info rmow ac Zamaw iaj 4c e go :

1) o incydencie ujawirienia Danych osobowych przez pracownika wykonawcy lub inn4 osobgdziaLaj|cq w imieniu lub na jego zlecenie, w term ie nie Iluzszym niz 36 godziny liczo'e oddaty wykrycie incydentu,

2) jesli wykonawca nie jest w stanie zapewnil bezpieczehstwa powie rzonychdanych osobowychlub zgodnoSci ich przetw arzania z ptaw em;

3) jesli wykonawca otrzyma informacjg oplanowanej u wykonawcy kontroli organu nadzoru w
) sprawach dotyczEcych przetwarzania danych osobowych;

4) jesli wykonawca otrzyma Zqd'anie udostgpnienia powierzonych danych osobowych, pochodz4ce
od osoby trzeciej;

$12

Zmiana umowy
zmianaumowy wymaga formy pisemnej pod rygor.em niewa'nosci.

$13'J sprawach nieuregulowanych niniejsz? umowq maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
wskazane w umowie przepisy szczegllne.

Spory wynikle na tle rcalizacjini'iejszej umowy rozstrzygane bgd4 przez sEd wlaSciwy
dla siedziby zamawiai4cego, urnowa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cyqh
dla Wykonawcy i jednadlaZamawiaj4cego. I .

nfar. zgch, igdnbl

BU RM ISTRZ EELE9tJO'iIA INY

5) jeSli Wykonawca otrzyma Lqd,ame osoby, kt6rej

przetwarzania jej danych osobowych lub udzielenia

przetwarzama powierzonych danych . osobowych

dotycz4c;,ch przetwarzania d,anJch jej dotyc zEcych

dane dotyczq, dotyczqce zaprzestanta

informacji o zakresie, celu lub sposobie

lub jakichkolwiek innych informacii
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1" kopia zezwoleniana prowadzenie schronisk dla bezdomnycn zwierzai..




