
UMOWA NR F_ .3226.25.2013 

zawalta w dniu 11 marea 20 13r pomiydzy Gminq Kos6w Lacki, a Zygmuntem 
Dworakowskim prowadzqeym Sehronisko dla Bezdomnych ZwierzC!t we wsi Rady. y 13. 
12-230 Bia!a Piska zwanym w dalszej eZysei umovvy"Wykonaweq" - zostala zawRlta umowa 

o nastypuj'ieej tresei: 
§ 1 

Wykonawea zobowiqzuje sit; 11a zleeenie ZamawiajC!c go do wylapywania bezdomnyeh 
ps6w na terenie gminy Kos6w Laeki or<1Z utrzymania ieh w sehronisku. 

§2 
l.Wykonawea zobowiC)Zany jest do przestrzegania przepis6w zawmtyeh w ustawi z Jnia 21 
sierpnia 1997r 0 oehronie zwierzqt (Dz. U m 111 poz.724 z p6z.zm.) oraz rozporz'1dzenia 
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunk6w wylapywania zwierz'1t 
(Dz.U.nrl16 poz.753) 
2. Wykonawea oswiadeza, ze dysponuje urz'1dzeniami, przy pomoe), kt6ryeh psy b , dq 
WYlapywane tj. klatki samolapki, aplikator pneumatyezny, siatki , dmuehawki oraz srodkami 
przystosowanyrni do przewozu zwierzqt. 

§ 3 
Wykonawea zobowiqzany jest do zawareia umowy z lekarzem weterynarii w celu 
zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzytom. 

§ 4 
Wykonawca zobowiqzuje siy do 24 godzinnej gotowosei(7 dni w tygodniu oraz we wszelkie 
swiyta) do odlowu i transportu zwierzqt. 

§ 5 
Od16w bezdomnyeh zwierzqt odbywac siy bydzie po telefonieznym zg!oszeniu przez 
7amawi8j ~':f'g(' 

§ 6 
Za od1:owienie i utrzymanie w sehronisku ps6w ustala siy wynagrodzenie jednorazowe w 
wysokosei 13 80 zl brutto za jedn'l sztuky. 

ss 7 
l. Wynagrodzenie bydzie platne prl,e!ewem na konto Wykonawcy w eiqgu 14 dni ou daty 
otrzymania faktury na; Gmina Kos6w Lacki ul. Ko lejowa2, 08-330 Kosow Lacki 
NIP 823-15-60-217 
2. Maksymalna wartosc wynagrodzenia nie przekroezy kwoty 4.200 Zf. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanyeh w niniej sLej umowie majq za tosowanie przepisy koJei'su 
eywilnego. 

§ 9 
Umowa zostaje zawarta na okres do 31 marca 2014 rokl!. 

§ 10 
Umowy sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqeych egzemplarzach po jednym egzemplarzu ella 
stron. 
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Umowa FN.3226.30.2013 

zawarta w dniu 04 kwietnia 2013 pomiydzy Gminq Kos6w Lacki, ul. Kolejowa 2, 
08-330 Kos6w Lacki reprezentowanq przez Pana Jana Slomiaka - Burmistrza Miasta i Gminy 
przy kontrasygnacie Pani Anny Zolnickiej - Skarbnika Miasta i Gminy ,zwanych w dalszej 
czysci umowy Zlecajqcym 
a Panem Adamem Zurawskim-Lekarzem Weterynarii zwanym w treSci WTIOWY Wykonawcq 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usiugi polegajqcej na opiece weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzen drogowych zwierzqt. 

§2 

Tennin obowi,!zywania umowy : od dnia podpisania umowy do dnia 3l.03.2014 r. 

§ 3 
Realizacja przedmiotu wnowy odbywac siy bydzie na podstawie kaz.dorazowego 
powiadamiania telefonicznego Wykonawcy przez Zamawiajqcego. 

1. 	 W przypadku zdarzen drogowych z udziaiem zwierzqt w czasie 1 -2 godzin. 

2. 	 W przypadku wstqpienia zdarzenlosowych (nawainicy, huraganu), wypadniycia 

ptak6w chronionych z ganiazd. 

§4 

1. 	 Za wykonana usiugy Zamawiajqcy zobowiqzany jest zaplacic Wykonawcy naletnosc 

wediug cen okreslonych w obowiqzujqcym cem1iku usiug, stanowiqcym zaiqcznik do 
urnowy. 

2. 	 Wykonawca bydzie wstawiai faktury V AT bez podpisu Zlecajqcego kazdorazowo po 
wykonani u usiugi. 

3. 	 Zamawiajqcy zobowiqzuje siy do zaplaty naleznosci wynikajqcych z faktury w terminie 

14 dni od daty dostarczenia faktury na wskazany nurner konta. 

4. 	 Wykonawca wystawi faktury V AT na adres : Gmina Kos6w Lacki, ul. Kolejowa 2, 

08-330 Kos6w Lacki : NIP 823-15-60-217 

5. 	 Maksymalna wartosc usiug swiadczonych na podstawie niniejszej LUTIOWY nie przekroczy 
1.500 z1 brutto. 

§ 5 

Umowy sporz~dz~mo .w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jedW--H:"t'"'ttrtt--I!. 
stron. Gmlna Kos6w Lackl 

08-330 Kos6w Lacld 
uJ. Kolejowa 2 
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Za1llcznik do umowy nr FN.3226.24.2013 
z dnia 11 marca 2013 roku 

Cennik uslug 

1. 	 Pomoc zwierzytom poszkodowanym w wypadkach drogowych -wg obowi,!-zuj,!-cego 

cennika - 30 zl netto+podatek V AT 

2. Uspienie poszkodowanych zwierz'!-t - 20 zl netto + podatek V A T 

Do wymienionych uslug naleZy dol,!-czyc koszty lek6w. 




