
UMOWA

zawarta w dniu 18 marca 2013 r. Pomiędzy:
Gminą Konarzyny
reprezentowaną przez mgr Jacka Warsińskiego - Wójta Gminy

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a firmą „Vet-Agro Serwis" z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, zwaną
dalej „WYKONAWCĄ" w imieniu której działa Pan Tadeusz Rutowski - Pełnomocnik.

§1

Zamawiający powierza firmie „VET-AGRO SERWIS" z Trzcianki wykonanie następującej
usługi:

wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy z przetransportowaniem i
przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

§2

Termin realizacji usługi ustala się na okres od dnia 01.04. 2013 r. do dnia 31.12. 2013 r.

§3

Do zadań „WYKONAWCY" należy:

- przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłoszonych przez osoby lub instytucje
uprawnione przez Zamawiającego na akcyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych,

- podjęcie interwencji w dniu zgłoszenia,
- przyjęcie bezdomnych zwierząt do Schroniska i utrzymanie ich do czasu:

- wydania (adopcji)
- koniecznego uśpienia w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresywnych oraz

chorych, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem.
lub wyłapywanie i przewiezienie bezdomnych zwierząt we wskazane przez
Zamawiającego miejsce,
- ponownego przyjęcia zwierzęcia adoptowanego, o ile nie spełnia ono oczekiwań osoby
adoptującej,
- uczestniczenie w akcjach porządkowych (wyłapywanie zwierząt) organizowanych

przez Zamawiającego.
- odebranie zwierząt wcześniej pochwyconych i przetrzymanych w pomieszczeniach

wyznaczonych przez Zamawiającego (w terminie 24 godzin od zgłoszenia).

§4

Za wykonanie usługi ustala się wynagrodzenie netto:
1. Kilometry przejechane w czasie akcji 1.04 zł/km
2. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 98.52 zł/godzinę, bez względu na

ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż 1 godzina),
3. Przyjęcie psa do Schroniska 41.48 zł (opłata obejmuje wymagane szczepienia

profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne),



4. Pobyt psa w Schronisku 7,26 zł/dobę pobytu.
5. O ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie

- koszt 98.52 zł

6. Opłata stała abonamentowa 155.55 zł/miesięcznie.

Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT. Ceny dotyczą roku 2013.

8. Wynagrodzenie w latach następnych zwiększone będzie w oparciu o wskaźniki wzrostu
cen towarów i usług za ostatni rok, podanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

§5

„WYKONAWCA" oświadcza, że posiada przeszkolonych pracowników i niezbędny sprzęt
konieczny do wykonania zlecenia jak w § 3 niniejszej umowy (samochody do przewozu
zwierząt, pneumatyczna broń do usypiania zwierząt, pętle, siatki, obroże, kagańce, klatki).

§6
l

Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi wynikające z:

ustawy o ochronie zwierząt
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§7

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w terminie 3 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy, zwierzęta ze schroniska zostaną odebrane lub
pozostaną w schronisku na koszt gminy, wg obowiązujących cen.

§8

Wszelkie zmiany treści, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§9

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz/mplar^u
dla każdej ze stron.
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