
Umowa nr 6140.2.2013

Zawarta w dniu 30 stycznia 2013r. w Strzelcach pomiędzy:
Gminą Strzelce reprezentowaną przez Wójta Gminy Strzelce - Tadeusza Kaczmarka
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"
a
Firmą Usługową „HERKULES" Kotliska 6, Gmina Kutno
reprezentowaną przez: Właściciela - Zbigniewa Szczechowicza
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą"
o następującej treści:

§ 1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje usługę polegającą na wyłapywaniu oraz
przewiezieniu bezpańskich psów z terenu Gminy Strzelce do Schroniska dla bezdomnych zwierząt
domowych „Przyjaciel" w Kotliskach nr 13, Gmina Kutno.

§ 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1. używania przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzeń i środków nie stwarzających
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

2. przewożenia wyłapanych zwierząt bezdomnych do schroniska środkiem transportu marki
Opel Combo o numerze rejestracyjnym EKU 39GX, który został dopuszczony do transportu
drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§3
Wyłapania bezdomnych psów z terenu Gminy Strzelce będzie odbywać wyłącznie na zgłoszenie
Zleceniodawcy.

§4
2. Wartość usługi wynosić będzie:
a) wyjazd w celu wyłapania bezdomnych psów - l ,50 zł brutto za l kilometr wyjazdu
b) wyłapanie bezdomnych psów - 110,00 zł brutto
c) ryczałt miesięczny - 125,00 zł brutto

§5
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od
czasu zgłoszenia przez Zleceniodawcę.

§6
1. Usługi objęte niniejszą umową fakturowane będą po wykonaniu usługi.
2. Należność przekazana będzie na konto Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia

faktury
§7

1. Umowa została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
i może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec
miesiąca kalendarzowego.

2. Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8.

§ 8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nieregularnych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwóch dla każdej ze stron.
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