
UMOWA
Nr 272…………...2020

na odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Stanisławów 
w 2021 roku

Zawarta w dniu ……………….roku w Stanisławowie pomiędzy:

Gminą Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822 21 47 156 reprezentowaną przez: 
Panią Kingę Annę Sosińską  – Wójta Gminy Stanisławów
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
……………………….……………
……………………….……….. nr NIP :……….……………., nr REGON ………………………., reprezentowanym przez:
………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”
o następującej treści:

§ 1

1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  w zakresie  odbioru,  transportu  i  utylizacji
zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarczych) lub ich części, stanowiących uboczne
produkty  zwierzęca  kategorii  1  i  2  zgodnie  z  rozporządzeniem (WE) Nr 1069/2009 r.  Parlamentu
Europejskiego i  Rady z dnia 21 października 2009 r.  przy użyciu własnego sprzętu oraz własnym
środkiem transportu z terenu Gminy Stanisławów w 2021 roku.
2.  Umowa  nie  dotyczy  padłych  zwierząt  gospodarskich  odbieranych  na  podstawie  umowy  
z ARiMR.
3. Odbiór padłych zwierząt przez Zleceniobiorcę nastąpi po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym,
faxem  lub  mailem  przez  Zamawiającego,  Policję,  lekarza  weterynarii  lub  Powiatowe  Centrum
Zarządzania Kryzysowego, w nieprzekraczalnym czasie 12 godzi od zgłoszenia.
4. Czynności związane z organizacją wywozu padłych zwierząt, a w szczególności załadunek, wywóz
oraz  dostawa  do  zakładu  utylizacyjnego,  będą  realizowane  przez  Zleceniobiorcę  z  zachowaniem
warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1.cena netto za odbiór zwierzęcia o masie do 50 kg: ...........………………………. zł/

(słownie……………………………………….…………………………………………)
+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł

cena brutto:……………………... zł/  (słownie: …………………………...………………….)



2. cena netto za odbiór zwierzęcia o masie od 50 kg do 200 kg:………………………. zł/ 
(słownie:……………………………………………………………………………………)

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł

cena brutto:……………………... zł/  (słownie: …………………………...………………….)

3. cena netto za odbiór zwierzęcia o masie pow. 200 kg:………….……………………. zł/
(słownie: ……………………………………………………………………………………)

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł

cena brutto:……………………... zł/  (słownie: …………………………...………………….)

4. Za miejsce odbioru padłych zwierząt uznaje się każde miejsce na terenie gminy, miasta do którego
musi  dojechać  wyspecjalizowany  środek  transportu  w  celu  odbioru,  transportu
i utylizacji padłych zwierząt.
5.  Niezależnie  od  punktu  pierwszego,  drugiego  i  trzeciego,   w  okresie  występowania  w  Polsce
afrykańskiego pomoru świń pobiera się opłatę za odbiór, transport i utylizację padłych dzików w cenie
uzależnionej od wagi zwierzęcia, zgodnie ze złożoną ofertą.
6.  Zleceniobiorca  wystawi  fakturę  na  podstawie  otrzymanego  zgłoszenia  telefonicznego,  faxem,
mailem.
7.  Płatność  będzie  realizowana  po  wykonaniu  usługi  i  przedstawieniu  prawidłowej  faktury  VAT
wystawionej przez Wykonawcę. W terminie 21 dni od daty dostarczenia jej do siedziby  Zleceniodawcy.
8. Płatności będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy wykonawcy, który na moment realizacji
płatności  widniał  w  elektronicznym  wykazie  czynnych  podatników  VAT  (tzw.”Białej  Liście”).  Jeżeli
rachunek bankowy wykonawcy nie będzie widniał w wykazie to zamawiający ma prawo bez naliczenia
odsetek  wstrzymać  się  z  płatnością  do  momentu  ujawnienia  właściwego  rachunku  bankowego  w
wykazie czynnych podatników VAT lub podanie innego rachunku widniejącego w wykazie czynnych
podatników VAT.
9. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Strony ustalają, że faktury będą wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi danymi:

Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Stanisławów, ul.Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156

Odbiorca: Urząd Gminy Stanisławów, ul.Rynek 32, 05-304 Stanisławów

§ 3

1. Umowa niniejsza została zawarta od dnia ………………... do dnia 31.12.2020 r.
2. Każda z umawiających się stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugą
stronę  istotnego  postanowienia  umowy,  albo  dwóch  innych  niż  istotne,  chociażby  różnych  ,
postanowień umowy.
4. Za zgodnym porozumieniem stron mogą one zostać rozwiązane w każdym czasie.



§ 4

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego zgodnie przez obie strony.

§ 5 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2.  Spory  mogące  wynikać  z  realizacji  umowy  rozstrzygane  będą  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

§ 6

Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z załącznikiem nr 1 do
niniejszej  umowy (Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych osobowych  w związku  z  realizacją
umowy) .
2.  Wykonawca  oświadcza  iż  przed  zawarciem  niniejszej  Umowy  wypełnił  obowiązki  informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”) oraz w
zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wobec każdej osoby fizycznej, od której
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy
jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu
niniejszej  Umowy  osób  innych  niż  wymienione  w  jej  treści,  najpóźniej  wraz  z  przekazaniem
Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13
lub art. 14 RODO oraz określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  .
3.  Wykonawca będzie  przetwarzał,  udostępnione przez  Zamawiającego wyłącznie  w celu  realizacji
Umowy następujące dane osobowe:  imię  i  nazwisko,  nr  tel.  i  adres  mailowy wyznaczonego przez
Zamawiającego pracownika do realizacji Umowy, 
4.  Zamawiający  będzie  przetwarzał,  udostępnione  przez  Wykonawcę  wyłącznie  w  celu  realizacji
Umowy  następujące  dane  osobowe:  imię  i  nazwisko,  nr  tel.  adres  mailowy  wyznaczonego  przez
wykonawcę pracownika do realizacji  Umowy;  imiona i  nazwiska pracowników zatrudnionych przez
Wykonawcę; imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy i zakres umowy; imię i nazwisko,
adres, nr  tel. adres mailowy.
5.  Wykonawca  ponosi  pełną   odpowiedzialność  za  ochronę  danych  osobowych  za  działania
podwykonawców.
6.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Umowy  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dane  osobowe  to
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem,
w szczególności z zachowaniem przepisów. W tym przypadku Zamawiający w drodze pisemnej Umowy
powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.



§ 7

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dal
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

……….….………………….………… ……….……………………………………

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

……………………………………………..


