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ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NA WYŁAPYWANIE

U M O W A n r ..... 2013
na wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mniów

na rok 2013.

dniu .A§.t.QL..WJ.Z& w ........ Am^OfiM.. pomiędzy:zawarta w

Gminą Mniów z siedzibą
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
(NEP 658-12-24-648, Regon 000549884) reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Mniów

zwaną dalej „Zleceniodawcą"

.. i'

a vC..wClńiC .̂̂ j.̂ &2 ..... uili.&f.̂ . .......... prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
ilol£l....Okj.....1?S.QM....:: ...... wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, pod jiumerem
..2,893/.Ł2.3.. ....... - prowadzonej przez 3i!̂ ^m...SacMŚ .̂â Zl.NIP M3..<fl5(2M£.,
REGON ..JŁBM$.i!.B.H.*L ............. , zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz.759 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się w/w ustawy.

§ 1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi polegającej na:
1) odławianiu bezdomnych psów i kotów, zwanych dalej „zwierzętami",
2) przetrzymanie zwierząt do badań lekarskich, obserwacji lub w celu ustalenia właściciela,
3) dostarczeniu zwierząt, z terenu Gminy Mniów, do schroniska dla zwierząt do 30 km lub miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.

§2
1. Zleceniobiorca przystąpi do wykonywania czynności, określonych w § Ipkt l, najpóźniej w ciągu 24
godzin od otrzymania od Zleceniodawcy zgłoszenia. Zleceniobiorca przystąpi do wykonywania czynności,
wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zleceniodawcy.
Telefony kontaktowe:

Odławianie bezdomnych zwierząt

§3
1. Zleceniobiorca zapewni, dla potrzeb wykonania zleconych czynności, następujące środki i warunki:
1) urządzenia i środki do odławiania zwierząt:
a) siatka sznurkowa,
b) lasso na tyczce o dł. l .5 m,
c) klatka do transportu o pow. Im2

2) transport zwierząt - samochód przystosowany do transportu, wewnątrz którego znajduje się klatka
o powierzchni Im2 ,

3) miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt,
4) humanitarne traktowanie zwierząt w czasie wyłapywania, przetrzymywania i transportu.
2. W przypadku braku miejsc w schronisku, Zleceniobiorca, w porozumieniu ze Zleceniodawcą, zwierzę, po
przebadaniu, zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, sterylizacji lub kastracji, dostarczy w miejsce wyłapania
i wypuści.
3. Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy przewiezienie zwierzęcia chorego, agresywnego lub
podejrzanego o wściekliznę, do wskazanego lekarza weterynarii celem zbadania stanu zdrowia oraz
obserwacji.



§4
Przed odwozem zwierząt w miejsca określone w umowie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do
przedstawienia Zleceniodawcy ilości wywożonych zwierząt, a Zleceniodawca do potwierdzenia ilości
odłowionych bezpańskich zwierząt.
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§5

Za wykonanie usług, określonych w § l, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie brutto, w następującej wysokości:
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Usługa

Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godzinach od
06:00 do 17:00 i przewiezienie go do wskazanego miejsca
Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godzinach od
17:00 do 22:00 i przewiezienie go do wskazanego
miejsca(+30%)
Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godzinach od
22:00 do 06:00 i przewiezienie go do wskazanego
miejsca(+50%)

Transport psa lub kota (1 km)

Przetrzymanie psa - przeznaczenie do adopcji

Przetrzymanie psa- w okresie rekonwalescencji po
zabiegu chirurgicznym, w trakcie leczenia

Przetrzymanie kota (jedna doba)

Utylizacja padłych zwłok zwierzęcych (jeden kilogram)
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2.Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę, w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2013 r. Każda ze stron może dokonać rozwiązania
umowy z l miesięcznym okresem wypowiedzenia lub w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§8
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla
Zleceniodawcy sąd powszechny.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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