
UMOWA nr OSGR.271.8.2013

zawarta w dniu 19.09.2013 r.

pomiędzy Gminą Miedziana Góra z siedzibą: ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
reprezentowaną przez Pana Macieja Lubeckiego - Wójta Gminy
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM"
a
Panem Jarosławem Dudzikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.
Jarosław Dudzik z siedzibą Cedzyna 129,25-900 Kielce
reprezentowaną przez Pana Jarosława Dudzika
zwanym w dalszej części „WYKONAWCĄ"

f

wybraną na podstawie zapytania ofertowego z dnia 11 września 2013 r. pod nazwą
„Świadczenie usług polegających na odłowieniu i transporcie bezpańskich psów oraz
zapewnienia im opieki z terenu Gminy Miedziana Góra"
Strony ustalaj ą co następuj e:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na

odłowieniu i transporcie bezpańskich psów z terenu Gminy Miedziana Góra oraz
zapewnienia im opieki.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie usługi po otrzymaniu zgłoszenia z
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze lub z Urzędu Gminy w Miedzianej
Górze.

3. Zgłoszenie odbywać się będzie na numer kontaktowy wskazany przez Wykonawcę, tj.
0790452382.

§2
1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem mie-

sięcznego wypowiedzenia na piśmie.

§3
1. Wynagrodzenie jednostkowe za wykonanie usługi dotyczącej jednego psa wynosi:
netto 814,00 z ł , 23% VAT, brutto 1001,22 zł.

§4
1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie za wykonanie umowy odbywać się będzie faktura-

mi wystawianymi każdorazowo po wykonaniu usługi.
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę zawiera-

jący dane o czasie i miejscu wykonania usługi, zdjęcie odłowionego psa oraz oświadczenie
o przekazaniu psa ze wskazaniem adresu pobytu . Protokół będzie podpisany przez Wyko-
nawcę i Zamawiającego.

3. Zamawiający dokona zapłaty faktur przelewem na konto Wykonawcy wskazane na faktu-
rach w terminie do 14 dni licząc od daty ich doręczenia.

§5
Usługi będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony zwierząt
i weterynarii.



§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu pobytu
odłowionych psów, po uprzednim ustaleniu daty kontroli z Wykonawcą.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§8
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej unfowy strony zobowiązują się załatwić na drodze
ugody, a w przypadku nie osiągnięcia jej poddać się rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.

§10
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym l egzemplarz
dla Wykonawcy , l egzemplarze dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze i l
egzemplarz dla Zamawiającego.

WOJ

/Zamawiający/

Z-ca GŁÓWNA KSIĘGOWEGO
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