
UMOWA NR 9 / Sch

na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Działdowo

i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

zawarta w dniu21.12.2012r.

pomiędzy:

Gminą Miasto Działdowo

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Działdowo - Bronisława Mazurkiewicza

zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ" a

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83

06-400 Ciechanów (NIP 566-16-43-631)

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Wojciecha Jagodzińskiego

zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

ł. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:

1) Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Miasta Działdowo i przetransportowanie

do Schroniska w Pawłowie.

2) Utrzymywanie wyłapanych bezpańskich psów z terenu Gminy w Schronisku.

§ 2

1. Czynności określone w § Ipkt. l będą realizowane w ciągu 3 dni od zgłoszenia faxem

przez Zleceniodawcę ( fax (023) 672-22-42 w. 105).

2. Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt określają przepisy:
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- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz 1020

z późn. zm),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.

z2004r. Nr 158, póz. 1657),

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony

zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy

64/432/EWG i 93/119/WE wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3

1. Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniaj ą następujące ceny:

1) Transport - 1,60 + 23% VAT za Ikm licząc z Ciechanowa do miejsca wyłapywania

i z powrotem do Schroniska w Pawłowie.

2) Robocizna - 30 zł + 23% VAT za l roboczogodzinę licząc od czasu wyjazdu

z Ciechanowa do czasu przyjazdu do schroniska.

3) W przypadku konieczności użycia aplikatora weterynaryjnego dolicza się wartość użytych

materiałów ( strzykawka, igła, środek paraliżujący) w wysokości 40 zł + 23% VAT za

każdego złapanego w ten sposób psa.

4) Utrzymanie psa w schronisku - lOzł + 23% VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa,

nie mniej niż przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia.

5) Kastracja samców - 150 zł + 23% VAT za sztukę

6) Sterylizacja suk - 300 zł + 23% VAT za sztukę.

7) Wszczepienie mikroczipa wraz z obsługą systemu ewidencji - 100 zł + 23% VAT za

sztukę.

8) Opłata ryczałtowa w wysokości 600 zł + 23% VAT miesięcznie za gotowość przyjęcia

psów do schroniska w przypadku, gdy w danym miesiącu nie ma psów przebywających

w schronisku pochodzących z terenu Gminy lub ich średnia miesięczna ilość wynosi'dwie

sztuki lub mniej.

2. Opłaty wymienione w ust. l, pkt. l i 2 nalicza się za każdy wyjazd bez względu na skutek

akcji.
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3. Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w PEKAO S.A. C.K. 60 1240 5282 1111 0000

48957414 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca

powiadomi Zleceniodawcę w formie pisemnej.

§4

Wykonanie usług zostanie potwierdzone w protokóle ( Załącznik Nr l do Umowy).

§5

Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań rozstrzygnięte zostaną przez Sąd

właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

§6

1. Umowa zostaje zawarta na rok z mocą od 01 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r.

2. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem l miesięcznego okresu

wypowiedzenia.

4. Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu

wypowiedzenia jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci za usługę lub dopuści się zwłoki w zapłacie

wynoszącej ponad 30 dni.

5. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron Zleceniodawca jest

zobowiązany do niezwłocznego odebrania psów, o których mowa w § l, ze Schroniska.

6. Zleceniobiorca może czasowo odstąpić od realizacji §1 pkt l umowy w przypadku braku

wolnych miejsc w Schronisku, o czym pisemnie powiadomi Zleceniodawcę.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
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