
Umowa

Zaw artaw dniu lQ,Q*Rp ltw Dwikozach pomiędzy:

Gabinet Weter5maryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. Berberysowa 34 25-f24 Kielce, NIP

657-f78-I6-68 REGQN 2604f3897 prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w

Nowinach ul. Przemysłowa 8 9, reprezentow any rn przez Marci na Kom orowic za zw any da|ej

Wykonawcą

a

GminąDwikozy
repreZęntowanąprzez
Marka Łukaszka- Wójta Gminy Dwikozy przy kontrasygnacie Marii Wieczorek - Skarbnik Gminy

Dwikozy
zwanej dalej Zamawiającym
o następującej treści:
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1. Zamawiający z|ecaa wykonawca przyjmuje do wykonania usfugę pod nazwą

,,Wyłapywarrie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym

zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Dwikozy :

1. Zamawtalacv zlecaa Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a) wyłapywanie wsposób humanitarny bezdomnych zwierzątz terenu Gminy i przewozenie

ich do schroniska, a w prąrpadkach konieczrrych do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z

rozporządzeniem Miniśtru śp.u* Wewnętrznych iAdministracjiz dnia 26.08.1988r. W

sprawie zasadiwarunków wyłapywaniabezdomnychzwierząt(Dz. U. Nr l16 poz'753 ze

zm. ), po wcześniej szym uzgodn ien iu z zamaw iaj ącym ;
b) dozór i utrzymanie wyłaparrych Z terenu gminy zwierząt

c) prowadzenie nowo przyjętyclr psów w okresie kwarantanny;

dj kompleksowąopiekę wóterynaryjnąnazasadach określonych w ustawie zdnia 2l sierpnia

|997 r' o ochronie zwierząt
e) idenĘfikacj azwierząt przyjmowanych do schroniska;

0 prowadzenie ewidencj i przyjmowanych i wydaw any ch zvtierząt;

gl prowadzeni ę działailń":ą"v.t' na cęlu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom;

2. Wykonawca w momenci" *ytuiuniulprzejęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane z

utrzymaniem bezdomnych iwiirząt i"apewnióniem im opieki i ztego tytułu nie może dochodzić

żadiych roszczefi od Zamawiającego opńc z wynagrodzenia wynikaj ącego Z niniej szej umowy.

3' Wyłapywanie zwierząt będłó óokónywane na podstawie telefonicznego zgłoszenie przez

pńco*nit.a Gminy, roiic;ęiut Wojewójzkie Centruń Powiadamiania Ratunkowego pod numerami

535 50 LL22lub 606 75 85 68
4. ZgłoszeniamnĘ pilne mogąbyó dokonywane za pomocąadresu e-mail gabinet@medwet.com.pl

5. Wykonawca będzie świadczył ustugę niezwłocznie

6. o wyłapan iu zwierząt Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego protokołem przejęcia

zwieiząt sporuądzanym na koniec każdego miesiąca.

7 . Wykonawca' po *yłapaniu zwierzęc ia p1zewozi go do miejsca schronienia i zapewnia mu właściwą

opiekę weterynaryjną.
8. W przypadt.u padnĘcia/uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaŻe jego zwłoki do utylizacji

prowadzonej ptzezpodmiot do tego uprawniony'
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1. W ruzie niemożności prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca obow|ązany jest
bezzwŁocznie o tym fakcie powiadomió ZamawiaBcego

2' Wykonawca oświadcza, żrcprzedzł,oieniem ofeĘ zapoznał się ze wszystkimi warunkami,
które sąniezbędne do wykonaniaprzez niego przedmiotu zamówienia' bez konieczności
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

$3

Wykonawca jest zobowiązany do rea|izacji umowy zgodnie z:
o ustawąz dnia2l sierpnia |997r. o ochronie zwierząt (Dz' U. Nr 106, poz, 1002)
. ustawą z dnia l l marca 2004r' o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwa|czaniu chorób
zakaŹnych.
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie stawek określonych w
załączniku I
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie zfaktycznąibściąwyłapanych
zwierząt.
Zamawiający roz|icza się z Wykonawcąw okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia
następowaó będzie na podstawie faktur przedłoŻonychprzezWykonawcę wrazzkopią
protokofu przejęĘch psów w danym miesiącu kalendarzowym.
Wynagrodzenie będzie płatne w tęrminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
Ceny nie będąwaloryzowane w okresie trwania umowy.
Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. l wyczerpuje wszelkie roszczenia zwiryane z odpłatnością
usługi'
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Umowę zwiera się na okres od dnia I0'02'2014 r. do dnia 3I.12'2014 r. z możliwością przedłuzenia terminu.
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Strony zastrzegająsobie prawo do rozwiązania umowy zzachowanie jednomiesięcznego
okresu wlpowiedzenia.

W sprawach nieuregulowanych
cywilnego

0 /

niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

$8

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstĄch przy wykonywaniu umowy należy do
Sądu Rejonowego w Kielcach

$e

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egztnp|arzach
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Wieczorek



Za|ączniknr 1 do umowy t dnia[9.łł..łP.l!{aot. zadania pn.: ,,Wyłapywanie, przejęcie i
zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na tereniĘminy

Dwikozy"

1. odebranie zwierzęciaz miejscajego tymczasowego przebywania - 100 zł brutto + LzŁlkrn

2' Wyłapanie rvtierzęia- 250 złbrutto+ l złkm brutto

3' Przejęcie dorosłego psa prlez schronisko _ I6f0 złl sztllkę brutto

4. Przejęcie szczeniaka (do 4 miesiącaĘcia)przez schronisko - 9|8 zł sztukę brutto
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