
Odlowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierzllt z terenu Gminy Zabia Wola. 

Umowa 272.23.2013 

W dniu 19.12.2013 r. w labiej Woli pomiitdzy: 

Gmin<l Zabia Wola z siedzib~ w labiej Woli, ul. Glowna 
,., 
.J, 96-321 labia WoIa, 

NIP: 8381426472 reprezentowan~ przez: 

W6jta Gminy Zabia Wola - Panill Halin~ Wawruch 

przy kontrasygnaeie Skarbnika Gminy - Pani Marleny Gorniewskiej, 


zwan~ dalej "Zamawiajllcym", 


a 


Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierzllt w J6zefowie ui. Struzanska 15, J6zef6w, 05-119 Legionowo 


Reprezentowanym przez Panill Boi:enn~ Rajczak - Dyrektor Schroniska dzialajllCll na podstawie 

l}dnomocnictwa. 

Zgodnie z wynikiem post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy - Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (Dz. U. 2013r. poz. 907 z pOin. zm.) oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie i 

wybranej oferty bitd~eej integraIn~ cz~sci~ umowy, zostala zawarta umowa nast~puj~eej tresci: 

§1 


Przedmiot umowy 


Zamawiaj~cy zleea, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegaj~ce na wykonaniu: 


Odlowienia, transportll oraz utrzymania w schronisku bezdomnych zwierzqt 

z terenll Gminy Zabia Wola. 

W zabcsie; 

I. Opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy labia Wola przekazanymi do sehroniska 

2. Zapewnienia wfasciwych pomieszczen oraz warunkow bytowania, dIa psow, kt6re b~d~ przebywa6 w 

Sehronisku, przez co rozumie si~ rownie trzymanie zwierz~t w pomieszczeniach umozliwiaj¥ych 

swobodne poruszanie si~ zwierz~t. Zaznacza si(( r6wniez, ze w schronisku nalezy przestrzegac zasady 

wydzielania pomieszczen dia zwierz~t agresywnych i chorych oraz pomieszczen do kwarantanny. 

3. Zapewnienie psom wystarczaj~cej ilosci karmy i stalego dost~pu do wody wedlug obowi~zuj~cych 

norm. 

4. Wszczepienia zwierz~tom mikroczpi6w sluz~cych do identyfikacji zwierz~cia oraz wprowadzenic 

danych zwierzitcia do og6lnopolskiej bazy danych. Z zastrzezeniem, ze w przypadku adopcji smierci 

naturalnej lub smierci przez tlspienie zwierz((cia dane w bazie zostan~ zaktualizowane. 

5. Zapewnienie psom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowi~zuj~cymi w tym zakresie przepisami oraz w 
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rozumieniu niniejszej umowy, przez CO rozumie si~ 

1) kontrol~ stanu zdrowia zwierz~cia 

2) profilaktyk~ i leczenie 

3) zwalczanie pasozyt6w wewn~trznych i zewnl(trznych 

4) szczepienie przeciwko wsciekliznie 

5) wykonanie zabiegu sterylizacji wszystkim samiczkom z terenu Gminy Zabia Wola, nowo 

przyjl(tym i bytuj'lcym w schronisku 

6) Poddanie 14 dniowej kwarantannie nowo przyjl(tych zwierz'lt 

6. Utrzymania ps6w do momentu sprzedania, adopcji, smierci lub uspienia, w przypadkach okreslonych 

odrl(bnymi przepisami. W przypadku wyst(ijJienia adopcji, smierci w tym smierci przez uspienie konieczne 

jest udokumentowanie tego zdarzenia poprzez wydanie zaswiadczenia lekarskiego lub przekazanie umowy 

adopcji (z fotografiq) do Urzl(du Gminy wraz z comiesil(cznym rozliczeniem. 

7. Wykonania zabiegu sterylizacji wszystkim suczkom z terenu Gminy Zabia Wola, nowo przyjl(tym i 

bytuj'lcym w schronisku (na poswiadczenie wykonania zabieg6w Wykonawca przedlozy karty zdrowia 

zwierz'lt z wpisem Lekarza Weterynarii) 

8. Prowadzenia aktywnej akcji adopcyjnej (minimum 1 adopcja w miesi'lcu) dla zwierz'lt bytuj'lcych w 

schronisku (na dow6d przeprowadzonej akcji adopcyjnej zleceniobiorca za1'lczy zawart'l umowl( adopcyjn'l 

z fotografi'l i uwidocznion'l dat'l na fotografi tzw. "datownik" ). 

9. W ramach odlawiania zwierz'lt bezdomnych Wykonawca zobowi'lzany jest do: 

1) Wylapywania bezdomnych i wall(saj'lcych sil( zwierz'lt domowych, w tym w sytuacjach 

wyj'ltkowych w asyscie Policji. 

2) Przy wylapywaniu zwierz'lt bezdomnych Wykonawca zobowiqzany jest uzywac urL'ldzen 

srodk6w nie stwarzaj'lcych zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani zadaj'lcych cierpienie. 

3) Przewozenia i umieszczania zwierz'lt w schronisku, srodkiem transportu drogowego 

dopuszczonym do przewozu zwierz'lt zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami. 

4) Zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

5) Niezwlocznego przekazania odlowionych zwierz<tt, bezposrednio do schroniska i uzyskania 

potwierdzenia przyjl(cia zwierzl(cia przez schronisko poprzez sporz'ldzenie notatki z przyj~cia 

zwierzl(cia . 

6) W przypadku odlowienia zwierzl(cia posiadaj'lcego CZlp Wykonawca zidentyfikuje dane 

wlasciciela psa i wezwie go do pokrycia kosztow transportu i utrzymania w schronisku do momentu 

oddania go wlascicielowi. 

10. Przyjl(cie ps6w do schroniska bl(dzie sil( odbywac wy1'lcznie na zgloszenie Zleceniodawcy. 

11. Zwierz~ta przyj~te z ternu gminy Zabia Wola przebywaj'lce w schronisku pozostaj'l wlasnosci'l 
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Zleceniodawcy, kt6ry wyrata zgod~ na ich adopcj~ oraz otrzymuje kserokopi~ dokumentu 

potwierdzajqcego adopcj~ lub zgon zwierz~cia 

12. Zleceniobiorca nie ma obowiqzku przyjmowac bezdomnych zwierzqt stanowiqcych dow6d w sprawie 

prowadzonej przez organ administracji panstwowej lub samorzqdowej, bqdz tez gdy organy te S'l. w takiej 

sprawie stron'l.. 

13. Szczeg61owo zakresy uslugi okresla SIWZ 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zrealizuje uslug~ obj~t'l. Przedmiotem Umowy w terminie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 

31.12.20l4r. 

§3 

Wynagrodzenie 

! 


I 
I 


I 

I 


1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj'l. wynagrodzenie ryczaltowe. 

1 )Wartosc uslugi polegaj'l.cej na opiece nad zwierz~tami i odlowieniu zwierz'l.t oraz ich obsludze 

w rozumieniu niniejszej umowy zgodnie z ofert'l. Wykonawcy nie przekroczy kwoty : 79320,00zl 

(slownie: siedemdziesi'l.t dziewi~c tysi~cy trzysta dwadziescia zlotych 0011 00 brutto) Wartosc 

uslugi obejmuje podatek V AT wedlug obowi'l.zuj'l.cych stawek. Cena b~dzie maksymaln'l. 

wartosci'l. zobowi'l.zania Zamawiaj'l.cego ustalonego na podstawie cen jednostkowych 

wynikaj'l.cych z za1'l.cznika nr 8 do oferty Wykonawcy. 

2) Wartosc uslugi, 0 kt6rej mowa w ust. 1 obejmuje: 


a) Utrzymanie ok.45 zwierz'l.t zajednorazow'l. oplat'l. 


brutto za sztuk~.(33 szt. x 1720,00zl brutto=56.760,00zl brutto oraz 
 I
Okolo 12szt. ps6w z poprzedniego schroniska przygotowane do adopcji x 1660,00 zl brutto= 


19920,000 zl brutto) 


b) Peln'l. obserwacj~ psa, co do kt6rego istnieje podejrzenie 0 zarazenie wscieklizn'l., po 
 I 
ugryzieniu czlowieka lub zwierz~cia, - 284,55z1 netto (350,00 zl brutto) za sztuk~ (szacowana 

Iliczba ps6w podlegaj'l.cych takie obserwacji w roku 2014 wynosi 2 szt.) i 
i 

c) Wszczepienie mikrochipu, zaszczepienie przeciw wsciekliznie, a takze koszt sterylizacji samic 


-48,78 zl netto (60,00zl brutto) za 1 szt. 


d) Odlowienie psa i jego transport do schroniska - 65,04 netto (80,00 brutto) - za sztuk~ (Razem 


przewiduje si~ do odlowienia ok. 33 szt. zwierz'l.t). 


e) W przypadku zwierz'l.t urodzonych w schronisku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za 


utrzymanie kazdej sztuki po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem, ze narodziny nast'lPily w 


okresie nie p6zniej niz 8 tygodni od dnia przyj~cia samicy do schroniska. 
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t) W przypadku smierci psa lub oddania go do adopcji dopuszcza siec mozliwosc przyjeccia w jego 

miejsce innego psa. 

2. W ynagrodzenie za uslugi platne becdzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy w 

terminie 14(slownie: czternastu dni) dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT 

i po potwierdzeniu przez Zleceniodawcec nalezytego wykonania uslug. 

3. Zleceniodawca zobowi<tzany jest do przedstawienia rozliczenia finansowego swiadczonych 

uslug za dany miesi<tc w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesi<tca. 

4. Wynagrodzenie za dany miesi<tc becdzie obejmowalo wyl<tcznie naleznose za rzeczywiscie 

wykonane uslugi wedtug cen jednostkowych okreslonych w zl<tczniku nr 8 do oferty Wykonawcy. 

5. Podstaw<t do wystawienia faktury becdzie zlozenie przez Wykonawcec i przyjeccie przez 

Zamawiaj<tcego miesil(cznego sprawozdania z realizacji uslug. 

6. Zamawiaj<tcy nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcy. 

7. Zleceniodawca zastrzega prawo przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli 

wykonywanych uslug. 

§4 

Rozwhlzanie umowy 

1. 	 Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesii\:cy i moze bye rozwi<tzana przez kazd<t ze stron za 

uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem miesii\:cznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem prawnym na koniec miesi<tca kalendarzowego nastl(puj<tcego po miesi<tcu w kt6rym 

wypowiedzenie zostato zlozone. 

2. 	 W ra,zie nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorci\:, a w szczeg6lnosci nie zapewnienie 

zwierzi\:tom wlasciwych warunk6w bytowania, Zleceniodawca moze rozwi<tzae umowi\: ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. Zamawiaj<tcy moze odst<tPie od umowy, jezeli powezmie wiadomose 0 tym, ze: 

, 1) Wykonawca utracil uprawnienia do wykonywania dzialalnosci bi\:d<tcej przedmiotem umowy, 

2) Wykonawca znajduje sil( w stanie zagrai:aj<tcym niewyplacalnosci<t lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niz przeksztakenia przedsil(biorstwa lub pol<tczenia sil( z innym 

przedsil(biorstwem, 

3) gdy zostanie wszczl(te wobec jego maj<ttku postl(powanie egzekucyjne lub zabezpieczaj<tce, w 

takim zakresie, ze uniemozliwi to lub znacznie utrudni realizacjl( Umowy. 

4) w razie wyst<tPienia okolicznosci powoduj<tcych, ze wykonanie Umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawierania Umowy, 

5) gdy Wykonawca nie rozpocz<tl realizacji uslugi w terminie bez uzasadnionych przyczyn tub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiaj<tcego zlozonego na pisl11ie, 
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6) 	 Wykonawca przerwal realizacj~ uslugi bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 14 dni, 

7) 	 Wykonawca pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzezeii ze strony Zamawiaj'tcego 

nie wykonuje ustug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny spasob narusza i 
zobowi'tzania umowne. 

I 
J 

4. 	 Zamawiaj'tcy jest uprawniony do wykonania prawa odstcwienia w terminie do dnia 31 grudnia 2014r. 

5. 	 W przypadkach wymienionych w ust~pie 4pkt. 1 i 2 Zamawiaj'tcy maze w terminie 7 dni po 

pisemnym uprzedzeniu, przej'tc sam prowadzenie ustug okreslonych niniejsz't umow't lub powierzyc 

je innemu podmiotowi, a kosztami tych uslug obci'tzy Wykonawc~ I 
§5 

Zmiany w umowie 

1. 	 Zamawiaj'tcy dopuszcza zmian~ postanowieii zawartej umowy w nast~puj'tcych przypadkach: 

a) 	 w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli koniecznosc przedluzenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy b~dzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od Zamawiaj'tcego 

oraz ad Wykonawcy, przy czym kazda ze stron w terminie 14 dni ad zaistnienia tych przyczyn 

powiadomi drug't stron~ a ich zaistnieniu, 

b) 	 w przypadku zmiany powszechnie obowi<\Zuj'tcych przepis6w prawa w zakresie maj'tcym wplyw na 

realizacj~ przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokosci stawki podatku VAT. 

2. 	 Dokonanie zmian, 0 ktorych mowa w ust. 1 wymagaj't formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci, 

za wyj'ttkiem zmian w wysokosci stawki podatku VAT ktor't to zmiana nast~puje z dniem 

wprowadzenia nowej stawki przez przepisy prawa powszechnie obowi'tzuj'tcego. 

3. 	 Niedopuszczalne S't zmiany umowy w zakresie prac wykraczaj'tcych poza okreslenie przedmiotu 

zamowienia. 

§6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj'tcemu nast~puj'tce kary umowne w razie: 

a) zwloki w odlowieniu psa, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. ] pkt 1 

umowy za kaZd'tgodzin~ zwloki: 

b) nie rozpocz~cia przez Wykonawc~ realizacji umowy w terminie 10 dni od terminu rozpocz~cia, 

w wysokosci 15% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy 

c) przerwania realizacji umowy na okres dluzszy niz 10 dni w wysokosci 15% wynagrodzenia netto 

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy. 

d) braku zapewnienia opieki weterynaryjnej w wysokosci 15% wynagrodzenia netto okreSlonego w 

§ 3 ust. 1 pkt 1 umowy 
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Wykonawcy f 
§ 7 

Podwykonawstwo 

1. 	 Wykonawca zobowi'tzuje si\: wykonac uslug\: silami wlasnymi, poza odlawianiem i transportem 

e) z tytulu odst<wienia od umowy z przyczyn wyst\:puj'tcych po stronie Wykonawcy wysokosci 

20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy 

2. Zamawiaj'tcy rna prawo potr'tcania naliczonych kary umownych z wynagrodzenia naleznego 

zwierz'tt kt6re wykona za pomoc'tpodwykonawcy co stanowi 3,33 % udzialu w calosci zam6wienia I 
2. 	 Za dzialania podwykonawcy i za rozliczenia z nim odpowiada wyl'tcznie Wykonawca a stosunki l 

prawne i faktyczne pomi\:dzy Wykonawc't a podwykonawcami nie mog't stanowic podstawy dla 

jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiaj'tcego. 

§8 	 ( I(Postanowienia koiicowe) 

1. 	 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj't formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci. t 
2. 	 Do niniejszej Umowy, w tym w sprawach nieuregulowanych niniejsz't Umow't zastosowanie maj't 

fprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych, Kodeksu cywilnego i innych 


powszechnie obowi'tzuj'tcych akt6w prawnych. 


3. 	 Korespondencj\: zwi'tZan't z realizacj\: niniejszej Umowy nalezy kierowac do Zamawiaj'tcego na adres: 
I 

Gmina Zabia Wola 	 t 
i 

ul. Gl6wna 3 t 
96 321 Zabia Wola 

4. 	 Korespondencja kierowana do Wykonawcy b\:dzie adresowana na adres wskazany w niniejszej 

Umowie. W razie zmiany adresu do dor\:czen Wykonawca jest zobowi'tZany niezwlocznie pisemnie I 

I 

I 

I 


zawiadomic Zamawiaj'tcego 0 zmianie. Korespondencja nadana listem poleconym za posrednictwem 

publicznego operatora poczty dzialaj'tcego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany 

w Umowie wskazany przez Wykonawc\: zgodnie ze zdaniem poprzednim, uwazana jest za dor~czon't 

takZe w razie jej niepodj\:cia w terminie lub zwrotu do Zamawiaj'tcego z innych przyczyn. 

5. 	 Strony poddaj't spory wynikle na tie niniejszej Umowy rozstrzygni\:ciu s'tdu powszechnego miejscowo 

wlasciwego dla Zamawiaj'tcego. 

6. 	 Umow~ niniejsz't sporz'tdzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze Stron. 

I ~ 1 1I:..",,;,)ru~.~!l)~' 

! 'ii i.\:_ .. 
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Za1llcznik nr 1 do umowy 

Nr 272.23.2013 z dnia 19.12.2013r 

r. 

UMOWA ADOPCYJNA Nr..... .12014 

Strony: 

1. 	 Gmina Zabia Wola, ul. Gt6wna 3, 96-321 Zabia Wola reprezentowana przez Wykonawc~ 

...................................... Osoba podejrnujqca sit( opieki nad nizej opisanym psern na nizej 

opisanych warunkach, zwana dalej Adoptujllcym. 

Dane psa: 


pIee: ................ .. 


irnit(: ................... . 


rasa: .................... .. 


chip: ..................... . 


Wiek/data urodzenia: .............................................. . 


rnase: ................................... .. 


kolor oczu: ............................... .. 


daty szczepien: ............................................................................................................................. . 


zdjt(cie 


Dane Wykonawcy: 

Panli ....................... . 


ul ................................... . 


Telefon kontaktowy: ................ .. 


E-niail: ................................. . 


Dane Adoptujllcego: 

hnit(: ......................... . 


Nazwisko: ................................. . 
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I 
I 

Nr dowodu tozsamosci: ............................. . 
 l 
Nr PESEL: ................................................. . 
 IAdres kontaktowy: 

J 
Telefon kontaktowy: 


E-mail: ..................................................... . 


Dokumenty zal~czone: 

Zobowi¥uj~ si~ do otoczenia psa rzeteln::t opiekq, najlepszq, jak::t b~d~ w stanie mu zapewnic oraz do 

odpowiedzialnego post~powania wzgl~dem niego, w tym: 

1. 	 Jesli pies ucieknie, zobowi¥uj~ si~ powiadomic Wykonawc~, jak tez podj::tc wszelkie 

mozliwe kroki zmierzaj::tce do odnalezienia go. 

2. 	 Jesli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuj~ z posiadania psa, zapewni~ mu opiek~ nowego, 

troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomi~ 0 tym kroku Wykonawc~, ktory rna 

prawo do skontrolowania nowych warunkow, jak rowniez przekaz~ Wykonawcy now::t umow~ 

adopcyjn::t. 

3. 	 Pod zadnym wzgl~dem nie porzuc~ psa ani nie oddam go do schroniska. 

4. 	 Pies b~dzie mial obroz~/uprz::tZ z moim telefonem i/lub adresem. 

5. 	 Pies b~dzie pod opiek::t weterynaryjnq, b~dzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie 

choroby leczony z nalezyt::t trosk::t. 

6. 	 Pies nie b~dzie trzymany na lancuchu. W przypadku psa mieszkaj::tcego na zewn::ttrz (w kojcu) 

zobowiqzuj~ si~ zapewnic mu wlasciwie ocieplon::t bud~, wybieg oraz staty dost~p do wody, a 

takZe posilek. 

7. 	 Wykonawca b~dzie mial mozliwosc sprawdzania warunkow przetrzymywania psa, sposobu 

jego zywienia, prawidlowej socjaIizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki 

weterynaryjnej, odpowiedniej ilosci ruchu. I8. 	 Uniemozliwi~ psu ucieczki, polowania na inne zwierz~ta, b~d~ unikac sytuacji, w ktorych pies 

moze pogryzc si~ z innym psem (w ramach mozliwosci). I9. 	 Nie b~d~ kopiowac psu uszu ani ogona (chyba, ze wzgl~dy zdrowotne b~d::t tego bezwzgl~dnie 

wymagaty), ani nie b~d~ go traktowac niezgodnie z ustaw::t 0 ochronie zwierz::tt. 

10. Pies nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku. 

11. Pies nie zostanie poddany eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym. 
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Odlowienie, transport oraz ntrzymanie w schroniskn bezdomnych zwierz:jt z terenn Gminy Zabia Wola. 

12. Pies nie jest przeznaczony do rozrodu zostanie poddany zabiegowi sterylizacji (suka) lub w 

b~dzie dobrze pilnowany (pies; zalecana kastracja). 

13. Wyrazam zgod~ na kontrole poadopcyjne. 

14. W przypadku razllcego naruszenia kt6regos z punkt6w niniejszej umowy, Wykonawca ma 

prawo do natychmiastowego odebrania psa Adoptujllcemu. I 
15. W przypadku zwrotu psa AdoptujllCY ponosi koszty utrzymania zwierz~cia do czasu ustalenia 1 

kolejnego adoptujllcego. I 
I r 

Przyjmuj~ do wiadomosci, ze w razie zlego traktowania zwierz~cia grozi mi 

odpowiedzialnosc na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierz~t (tj. 

Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z p6in. zm.). 

Umow~ podpisano w dw6ch jednobrzmillcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 

Adoptujllcego. 

Wszelkie spory wynikajllce z realizacji przedmiotowej Umowy b~dll rozstrzygane przez Slld Rejonowy w 

Zyrardowie. 

Podpis adoptujllcego 

Podpis Wykonawcy 

I 

I 


I 
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Odlowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierzllt z terenu Gmiuy Zabia Wola. 

Zal'l.cznik nr 2 do umowy Nr 272.23.2013 z dnia 19.12.2013r 

............... , dnia 


(piecz'l.tka) 

Notatka z przyj~cia zwierz~cia do schroniska 

Osoba lub instytucja zglaszaj'l.ca 

Opis okolicznosci zdarzenia (miejsce odlowienia, data odtowienia, data i godzina zlecenia, data i godzina 

przyj~cia do schroniska, opis stanu zdrowia zwierz~cia) 

Zakres wykonanych zabieg6w I 

I 


Koszt brutto wykonanych 


zabieg6w.................................................................................................................... . 
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IOdlowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierzllt z terenn Gmiuy Zabia Wola. 

i 
Propozycja dalszego post~powania ze zwierz~ciem I 

I 
t 
r 

(podpis lekarza 

weterynarii ) 

(podpis osoby odlawiajqcej) I 
t 

I 
I(podpis przyjmujqcego do schroniska) r 
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Odlowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierzllt z terenu Gminy Zabia Wola. 

Zal~cznik nr 3 do umowy Nr 272.23.2013 z dnia 19.12.2013r 

Sprawozdanie z realizacji zamowienia w miesi~cu .................. .. 


-=:-rI 
Piee Wiel 

I 

IL.P. Data Data i Data i Gat Wiek Mase Rasa Nr. IData 

I 
zlecenie i . godzina Miejsce godzina une kose CZlP ladopcj 

: ..
! przez kogo przyj~cia znalezienia dostarcz k • I 1 

i 
IdaneI zlecenia enia do , 

I 
schronis ladoptu 

I 
ka ij(lcego 

i:w_ 
I 

I 
! I 

I !I 

I 
I I 

I : 

I -_.

i 

i 

! 

r 

i 

miejscowosc, data Piecz(ltka i podpis osoby odpowiedzialnej 

za wykonanie uslugi 
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