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Eawajta wsdnki 25,01,2013tQku ;w siedzibie .Urzędu Miasta i Gminy Opatów -pomiędzy:
©rainą Opatów Kpjezentowanąpr^ez. Burmistrza - Ancteeja; Ghaniećkiego
EWaftfm dalej Zamawiającym
a

129,25-900 Kielce, NIP 657 236 63 72, REGON
260156479, zwanym dalej Wykonawcąp następującej treści:

P

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na
odłowie oraz transporcie bezpańskich psów z terenu gminy Opatów wraz z przejęciem za-nie
odpowiedzialności^ tj. umieszczanie; whotelku bądź w schronisku.

Rozpoczęcie wykonania prac nastąpi w ciągu doby od otrzymania od Zamawiającego
zgłoszenia telefonicznego. Wykonanie prac winno być przeprowadzone we wczesnych
godzinach rannych lub wieczornych. Wykonawca przystąpi do wykonania w/w prac
wyłącznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszema od Zamawiającego.

P

Warunki i sprzęt jakie zapewnia Wykonawca do wykonywania prac:
l .Urządzeaia i środki: siatką lasso, kojce metalowe.
2. Transport zwierząt: samochód dostawczy przystosowany do przewozu zwierząt.
3. Pomoc łekarsko - weterynaryjna,
4. Humanitarne, traktowanie zwierząt W czasie wyłapywania, transportu i przetrzymywania,

§4

Zamawiający może zlecić Wykonawcy przewiezienie zwierzęcia caorego,
agresywnego lub podejrzanego o wściekKznf, do wskazanego lekarza weterynarii celem
vHa^ama «tsmn ^rrra/ia nra? nhcwwnAii

„.. ,
•zbadania stanu zdrowia oraz obserwacji

odwożeni psów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającenm Ilości wywożonych psów, a Zamawiający do potwierdzenia ttości

. odłowionych bezpańskich psów z terenu gminy Opatów.

§•6

2a wykonante • piać określonych w §1 Zamawiający zobowiązuje się- zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

- za złapanego i zabranego psa wraz z przejęciem za niego odpowiedzialności
zł, netto plus należny podatek VAT,
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- za każdy przejechany łkm ; netto ( plus podatek VAT) za wykonany kurs.

* koszty związane z leczeniem psa potrąconego; lub chorego '%* *J*Ą «ł netto (plus
podatek VAT) za każdy dzień.

§7

1.Wykonawca oświadcza, że wynajmuje! współpracuje z hotelikami dla psów w msc. Skłoby
w gtn Szydłowiec, Hotelikiem dla zwierząt „NORKA" w Borkowie 145 gmu Dałeszyce,

2 Wykonawca oświadcza, że współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt w Krakowie przy ul.
Rybnej 3.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

" § 9

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj, do 31-12-2013r. Każda strona może
dokonać rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w każdym
czasie w drodze porozumienia stron.

§10

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

§11

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

Wykonawca;

zyns 129 23-9GO-Ktelce

Zamawiający:
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Umowa Secenie ar EG 6140/3/2013

Zawarta w dniu i5J3,2013rotew:Opatowleponiti|dzy;

Ominą Opatów reprcz«ntowmąprzez'Bufinisteza~Andjz«jaChanieckiego
zwanym dalej „Zamawiającym"

a

Schronisko dla Psów w DINGO" sp. z 0.0., Nowiny ul. Przemysłowa 89,

26-052 Sitkówka~NQwir% NIP 9591951535 zwanym dalej „Wykonawcą" o następującej
treści:

§ 1

Przedmiotem mniejszym urnowy jest przejecie! ̂ ewnienie opieki bezdomnym psom
wyłapanym na terenie Gminy Opatów przez Schronisko dla psów , J5INGO" Sp, z o.o.
w Nowinach.

' § 2

Wykonawca w momencie przyjęcia zwierzęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki
związane z utrzymaniem bezdomnych psów i zapewnienie im opieki i z tego tj^ułu nie może
dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego
z niniejszej umowy.

§3

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji urnowy zgodnie z:

1. Ustawązdjł. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( tjJDz U.z 2003 r. JSfr W6 ,yoz, 1002
,z póżn-zm,,}
2. Ustawąz dn. 1 1 .03,2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
( Dz.U. z 2008 r. Nr 1 58 z póżn. zrn.).

§4

Za każdego przyjętego do schroniska psa Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo
kwotfl '5; ;zł,iietto plus należy podatek VAT tj, i y •, Ibratto: ( słownie: j-fe- .. . .--

§5\ \
Potwierdzeniem przyjęcia psa do Schroniska potwierdzone bidzie protokołem zdawczo
.odbiorczym podpisanym przez upoważnione osoby obu stron.umowy.

16 .. :

1. Osobą upoważnioną do fcontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Danuta Dziekańska
tel. 509867703.

2. Osobami upoważnionymi do realizacji niniejszej umowy że strony Wykonawcy są; Pan
Jarosław Dudzik tel 790452382, oraz Pan Marcin Komorowićz tel. 535501 122

URZĄD MIASTA I GMINY ff i f .
w Opatowie ^ 2p(/Jl^ , Sekretarz Gminy

woj. świętokrzyskie O ^ , » | *
Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów^ /£ ^W ' ^nOiWL.
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§7

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do 3l42-2Q13r. Każda strona może dokonać
rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia tub
w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą urnową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umoi!vy rozpatrywane będą przez właściwy
dla Zamawiającego sąd powszechny,

'§10

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

Wykonawca:

Marcin Komorowicz

GMINA OPATÓW Zamawiający:
uJ. Plac Obrońców Pokoju 34

27-500

MIASTA I GMIN V»v OaOpatowie
więtokrzyssr.

N t P 863 -l 0-3 8, 1 57
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Umowa nr RG 6140/4/2013

Zawarta wdniu l5.Q3.2Ql3roku w siedzibie Urzędu Miasta i <3mi:ny Opatów pomiędzy:
Gminą Opatów reprezentowMą przez Burmistrza - Andrzeja Chanieekiego
zwanym dałej Zamawiającym
a
P.H.U, REGON
260J56479, zwanym dalej Wykonawcą o nastejpującej treści

II

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na
odłowie bezpańskich psów z terenu Miasta j Gminy Opatów i transport ich do Schroniska dla
psów „DINGO" w Nowinach,

v,

§1 .
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:

^Urządzenia i środki: siatka, lasso, kojce metalowe

2,Trąnsport zwierząt: samochód dostawczy

3. Pomoc lekarsko - weterynaryjna.

4. Humanitarne traktowmifr zwierząt w czasie wyłapywania,

l*

Zamawiający może zlecić Wykonawcy przewiezienie zwierzęcia chorego, agresywnego lub
podejrzanego o wściekliznę, do wskazanego lekarza weterynarii celem zbadania stanu
zdrowia oraz obserwacji,

§5; . . . ' :

Przed odwożeni psów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
ilości wyłapanych psów, a Zamawiający do potwierdzenia ilości odłowionych .bezpańskich
psów z terenu Miasta i Gminy.

U RZAJ) MIASTA I GMINY
w Opatowie „ A

woj. świętokrzyskie oO<> .. Ąfa~ IA /" Barbara Kłosi w
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§6

• Za wykonanie prac określonych w § l Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

, zł netto za odłowienie i transport pierwszego bezpańskiego psa plus podatek VAT,
•...zł netto za odłowienie i transport każdego następnego psa w danym dniu plus podatek

W,
Y - zł netto za przejechany Mlometr plus podatek VAT.

P

LOsobą upoważnioną do kontaktów że strony Zamawiającego jest Pani DanutaDziekońska
tel. 509867703.

2.0sobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy są: Pan Jarosław Dudzik
tel. 790452382

8*
\ \

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,

P

Umowa zostaje zawarta aa czas określony, tj. od dnia 15.03.2013 do dnia: 31.12.2013r. Każda
strona może dokonać rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia lub w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§10

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

§11

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

Wykonawca; GMINA
ui. Piać,Obrońców Pokoju.34

27-500 Opatów
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