
Umowa nrOŚ 6140.16.2014

zawarta w dniu 25-02-2014 roku w Baćkowicach

pomiędzy: Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, NIP 8631608904,
zwanym dalej" Zamawiającym"

w imieniu której działa Marian Partyka - Wójt Gminy Baćkowice

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129,25-900 Kielce, NIP
657-236-63-72 zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

Przedmiotem niniejszej umowy jest przejęcie izapewnienie opieki bezdomnym psom
wyłapanym z terenu Gminy Baćkowice przez Schronisko dla Zwierząt" Strzelce", Strzelce
879,28-220 Strzelce, prowadzonego przez P.H.U. Jarosław Dudzik.
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Wykonawca w momencie przyjęcia zwierzęcia przejmuje od gminy Baćkowice wszelkie
obowiązki związane z utrzymaniem bezdomnych psów wraz z zapewnienie im opieki i z tego
tytułu nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia
wynikającego z niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:

I. Ustawą z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( DZ. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z
późno zm ..

2. Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 158 z póżn. zm.).

Za każdego przyjętego do schroniska psa ,,zamawiający" zapłaci" Wykonawcy"
jednorazowo kwotę 1300,81 zł nelto plus podatek VAT tj. 1600,00 zł brutto (slovmie: jeden
tysiąc sześćset zł. brutto ).



Za nieprzekazanie w roku (licząc od dnia podpisania umowy) żadnego psa gmina ma
zapłacić Wykonawcy 200 zł x 12 miesięcy = 2400,00 zł brutto z tytułu rezerwacji wolnych
kojcy.

Potwierdzeniem przyjęcia psa do Schroniska będzie protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany przez upoważnione osoby.

l. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony "Zamawiającego" jest Pan
Gawłowski Mirosław tel. 503 463 045 .

2. Osobą upoważnioną do realizacji niniejszej umowy ze strony "Wykonawcy" jest:
Pan Jarosław Dudzik, tel. 790 452 382.

Umowa zostaje zawarta od 01-03-20 14r. do 31-12-2014r Każda strona może dokonać
rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w każdym
czasie w drodze porozumienia stron.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

S 11

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

Wykonawca: Zamawiający:
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