
Umowa nr 7^2012

Zawarta w dniu l ó października 2012 roku w Słupi pomiędzy:

Gminą Słupia Jędrzejowska 257 reprezentowaną przez

Krzysztofa Nowaka - Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska

a

P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce,

NIP 657 236 63 72, REGON 260156479, zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

Na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759) do przedmiotowego
zamówienia nie stosuje się niniejszej ustawy. Zamawiający
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace
polegające na:

- odebraniu bezpańskich psów z przejęciem za nie
odpowiedzialności.

§.2

Rozpoczęcie wykonania prac nastąpi w ciągu doby od
otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego.
Wykonanie prac winno być przeprowadzone we wczesnych
godzinach rannych lub wieczornych.

§•3

Warunki i sprzęt jakie zapewnia Wykonawca do
wykonywania prac:

,•

1. Urządzenia i środki: - kojce metalowe

2. Transport zwierząt: - samochód dostawczy



3. Pomoc lekarska - weterynaryjna,

4. Humanitarne traktowanie zwierząt w czasie wyłapywania,
transportu i przetrzymywania.

§•4

Przed odwozem psów Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu wykaz ilości zabranych psów, a
Zamawiający potwierdzi ilość odłowionych bezpańskich psów z
terenu ̂ Gminy Słupia Jędrzejowska.

§•5

Gmina zapłaci schronisku 1001,22 zł (słownie: jeden tysiąc jeden
22/1 OOzł.) za zabranego jednego psa plus koszt transportu w
kwocie 1,80 zł za jeden kilometr plus VAT-23%. Wykaz ten stanowi
podstawę rozliczenia Gminy z P.H.U Jarosław Dudzik za zwierzęta
przyjęte w danym miesiącu .

Termin płatności faktur ustała się na 30 dni od daty jej założenia.

Płatności będą dokonywane z budżetu Gminy: dział 01095

z zadania " Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami ".

§•6

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do
kontaktów z Wykonawcą jest Rokicka Maria .

§•7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§•8

Umowa niniejsza obowiązuje do 31.12.2013 r. Każda strona może
dokonać rozwiązania umowy z l miesięcznym okresem
wypowiedzenia lub w każdym czasie w drodze porozumienia stron.



§•9

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejsze] umowy
rozpatrywane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd
powszechny.

§.10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach jeden dla wykonawcy , dwa egzemplarze dla
zamawiającego .

Wykonawc

Przedsi -Usfugowe
Dudzik
25-900 Kielce

Zamawiający:

Krzysztof Nowak

URZĄD GMINY
w SŁUPI (Jędrzejowskiej)

28-350 SŁUPIA (Jędrzejowska)
woj. świętokrzyskie

tel./fax41 381-60-24
NIP 656-18-17-670




