
UMOWAnrSR/01/2014

zawarta w Radymnie w dniu 14 marca 2014 r.

pomiędzy:

1) Gminą Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno (NIP 792-20-31-544) -

reprezentowaną przez Stanisława Ślęzaka - jako Wójta Gminy, przy

kontrasygnacie Agnieszki Koralewicz jako Skarbnika Gminy - zwaną dalej

„Zamawiającym",

a

2) Agnieszką Narożnowską prowadzącą działalność pod firmą Usługi Techniczno

Weterynaryjne „ARKA-vet" Agnieszka Narożnowską z siedzibą

w Przemyślu, zwaną dalej „Wykonawcą".

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz

Zamawiającego usług polegających na:

1) przeprowadzeniu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy,

2) przewiezieniu wyłapanych zwierząt odpowiednim transportem do schroniska

celem umieszczenia ich w tym schronisku (w sytuacji gdy schronisko nie

będzie mogło przyjąć zwierząt bezdomnych, a zwierzęta będą stwarzać

poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt będą one umieszczane w

miejscu czasowego przetrzymania, które posiada wykonawca),

3) zapewnieniu wyłapanym zwierzętom, umieszczonym w schronisku lub w

miejscu czasowego przetrzymania właściwych warunków bytowania,

wyżywienia i opieki weterynaryjnej.

§2

Wykonawcy za wykonanie zadań określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie

według załącznika cenowego.

§3
Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przez Zamawiającego na



podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na jego konto w

terminie 14 dni, liczą od dnia jego doręczenia.

§4

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy powinno odbywać się

najpóźniej w terminie 12 godzin od przyjęcia telefonicznego (potwierdzonego

faxem lub e-mailem) zgłoszenia od Zamawiającego.

§5

Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania zwierząt bezdomnych określają

przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. jedn. Dz. U.

z 2013 r., póz. 856) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania

bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz. 753), a także uchwały Rady Gminy

Radymno w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

§6

Przy wyłapywaniu zwierząt Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się

sprzętem do tych celów przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i

humanitarne, jak najmniej uciążliwe dla zwierząt wykonanie tej czynności tj.

bronią pneumatyczną z zastosowaniem środka odurzającego lub innym

urządzeniem nie stwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie

zadającym im cierpień.

§7

Przy przewozie wyłapanych zwierząt do schroniska lub miejsca czasowego

przetrzymania Wykonawca obowiązany jest używać środki transportu

odpowiednie dla danego gatunku i przedziału wiekowego zwierząt, a czynności

ich transportu winien zorganizować w taki sposób, aby nie powodował zranienia

lub zbędnego cierpienia zwierzęcia.

§8

W przypadku konieczności przewiezienia zwierząt do miejsca czasowego



przetrzymywania będącego w posiadaniu Wykonawcy, Wykonawca wspólnie z

Zamawiającym zobowiązuje się dochować wszelkich starań dla jak najszybszego

znalezienia nowych właścicieli dla wyłapanych zwierząt ( adopcji).

§9
W przypadku nie znalezienia właścicieli dla wyłapanych zwierząt w terminie 30

dni od dnia schwytania Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie

Zamawiającego. Zamawiający po otrzymaniu takiej informacji wyda Wykonawcy

dyspozycję czy schwytane zwierzęta nadal winny być przetrzymywane w miejscu

czasowego pobytu za ustalonym w niniejszej umowie wynagrodzeniem, czy też

winny być one przekazane do innej wskazanej przez Zamawiającego placówki.

§10
Ewentualne koszty przekazania zwierzęcia do innej placówki poniesie

Zamawiający.

§11
1. W przypadku znalezienia nowego właściciela dla wyłapanych zwierząt

Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym Zamawiającego, schronisko lub

organizację społeczną, której celem statutowym jest ochrona zwierząt,

zajmującą się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

przekazując mu jednocześnie stosowne dokumenty.

2. Na zlecenie Zamawiającego, schroniska lub organizacji społecznej, o których

mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca podejmie określone tym zleceniem

czynności związane z zawarciem umowy adopcyjnej, przygotowaniem

odpowiedniej dokumentacji, wydaniem zwierzęcia oraz inne niezbędne ze

względu na cel i charakter umowy adopcyjnej.

§12

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 14 marca 2014 r. do dnia 31

grudnia 2014 r.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci

aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem
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jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na

koniec miesiąca kalendarzowego.

§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt.

§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

GMINA KADYMNC
37-550 RADYMNO wójt

ul. Lwowska 38 ••
REGON ̂  mż. Stanisław Ślęzak

-^Zamawiający

Agnieszka Koralemcz



Załącznik do Umowy nr SR/01/2014
z dnia 14 marca 2014 r.

Oferta cenowa wykonania

usługi dotyczącej świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych

zwierząt z terenu Gminy

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16
17

Nazwa usługi
Badanie ogólnego stanu zdrowia z wydaniem
zaświadczenia

Szczepienie przeciwko wściekliźnie
Szczepienie podstawowych chorób
Sterylizacja suki małej
Sterylizacja suki średniej

Sterylizacja suki dużej
Sterylizacja kotki
Kastracja psa

Kastracja kota
Odrobaczenie

Eutanazja psa
Eutanazja kota
Eutanazja miotu kociąt lub szczeniąt
Całodobowa opieka nad zwierzęciem za dobę
Zryczałtowana opłata za psa
Transport/km
Stawka godzinowa pracy

Cena jednostkowa brutto w zł
15

20

30

150

200

250

80

150

50
15

60
30

30

15-25

500-1000
2.50

40
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