
Projekt

UMOWA nr OP.05101- Z.OŚ.2013
Zawarta w dniu w Bielinach

pomiędzy Gminą Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
reprezentowaną przez Pana Sławomira Kopacza - Wójta Gminy Bieliny
przy kontrasygnacie p. Emilii Bąk - Skarbnik Urzędu Gminy Bieliny,
zwaną dalej Zamawiającym

a Panem Jarosławem Budzikiem prowadzącym działalności gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą w Cedzyna 129,25-900 Kielce,
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegające na odłowie
szt. bezpańskich, agresywnych psów z terenu Gminy Bieliny z miejscowości ,

oraz transporcie do schroniska lub placówek administrowanych przez P.H.U. Jarosław
Dudzik.

2. Wykonawca oświadcza, że usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy wchodzi w zakres
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 2

1. Wykonanie prac winno być przeprowadzone we wczesnych godzinach rannych lub
wieczornych.

2. Termin rozpoczęcia usługi (gotowości do rozpoczęcia realizacji przyjętych od
Zamawiającego zleceń): dzień zawarcia umowy.

3. Termin zakończenia usługi (wykonania wszystkich zleceń): r.
4. W sytuacji niemożności wyłapania psów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niniejsza

umowa ulega rozwiązaniu.
§ 3

Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac:
1. Urządzenia i środki:

- siatka sznurkowa
- lasso na tyczce o dł. 1,5 m,
- kojce metalowe o wym. 1,5 x 06 x 0,8 m.

2. Transport zwierzęcia:
- samochód skrzyniowy lub pod plandeka, wewnątrz którego znajdują się kojce metalowe.

3. Udzielenie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
4. Miejsce do przetrzymywania wyłapanego zwierząt przed przewiezieniem do schroniska lub

przekazaniem do adopcji - placówki administrowane przez P.H.U. Jarosława Dudzika.
5. Humanitarne traktowanie zwierząt w czasie wyłapywania, przetrzymywania i transportu.

§ 4

1. Za wykonanie prac określonych w §1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie 999,99 zł za jednego psa (słownie:
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 99/100 brutto), na podstawie faktury wystawionej
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przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest

p. Emilia Krzysiek.
§5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie,
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

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

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:




