
                                                                         U M O W A

Zawarta w dniu 26 marzec  2015r. pomiędzy:
Gminą Jastrząb z siedzibą w Jastrzębiu ul. Pl. Niepodległości 5 , 26-502 Jastrząb
NIP 799-196-53-56    REGON  670223741, zwany w dalszym ciągu umowy
„ ZAMAWIAJĄCYM” w imieniu  i na rzecz której działa:
mgr  Andrzej Bracha – Wójt Gminy Jastrząb
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Dorota Wrzesień
a
Hotel  i  Szkolenie  dla  psów  Ewa  Śliwa  „Biały  Kruk”  ul.  Różana  35A/4,  26-500  Szydłowiec
NIP 799-141-77-78    REGON 146053836
zwanym w dalszym ciągu „ WYKONAWCĄ”

§ 1

1. Gmina  Jastrząb  wyraża   wolę  współdziałania  w  zakresie  okresowego,  odpłatnego
przekazywania bezdomnych psów pod opiekę  Wykonawcy na warunkach określonych
w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca   zobowiązuje   się  do   wyłapania   ,  przyjęcia  i  pełnienia  opieki  nad
powierzonymi psami bezdomnymi . 

§ 2

W celu sprawowania opieki  nad bezdomnymi  zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy
Jastrząb Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jastrząb przy użyciu urządzeń               i
środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich
cierpienia.
2. Transportowania zwierząt środkami transportu Wykonawcy w sposób humanitarny, nie
powodujący cierpień zwierząt oraz zgodnie z właściwymi przepisami.
3.  Zapewnienie  obsługi  i  optymalnych  warunków  bytowych  dla  psów  bezdomnych
przebywających w Hotelu. 
4.  Przyjęcie  psa  do  Hotelu  następowało  będzie  każdorazowo  po  wykonaniu  szczepień
i innych stosownych zabiegów. 
5. Leczenie na koszt Gminy Jastrząb psów  chorych przebywających w Hotelu. 
6.  Ze  względu na nieznane pochodzenie,  wiek  oraz stan  zdrowia  psa  Wykonawca  nie
ponosi  odpowiedzialności  w przypadku śmierci  naturalnej  lub spowodowanej  chorobą.
Utylizacja  zwłok  w  takim  przypadku  odbywać  się  będzie  kosztem  i  staraniem  Gminy
Jastrząb.
7. Pies będzie przebywał u  Wykonawcy  do czasu znalezienia mu przez Gminę Jastrząb
miejsca w schronisku bądź nowego właściciela.
8.  Wykonawca  będzie  pomagać  w  szukaniu  nowego  właściciela  poprzez  adopcję
umieszczając zdjęcie i opis psa na swojej  stronie internetowej, zamieszczanie ogłoszeń na
portalach ogłoszeniowych i  bezpośrednich rozmowach z ludźmi. 

§  3
1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazane do Hotelu psy.



2. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia
na terenie Gminy Jastrząb objawów choroby zakaźnej zwalczanej  z Urzędu.

3.  W okresie obowiązywania niniejszej umowy na żądanie  Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany  jest  umożliwić  przeprowadzenie  kontroli   ilości  bezdomnych  psów
pochodzących z terenu Gminy Jastrząb przebywających w Hotelu.

§ 4

1.Z tytułu wykonywania czynności  będących przedmiotem niniejszej umowy
    Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
- Pobyt psa w hotelu -12,00zł/brutto dzień
- Wyłapanie bezdomnego psa- 200,00 zł/brutto
- Koszt transportu psa do hotelu „Biały Kruk” – 0,00zł
- Odbiór psa wyłapanego przez Wykonawcę i przyjęcie do hotelu „Biały Kruk” – 0,00 zł
- Przygotowanie psa do adopcji – 0,00zł
 - Wystawianie ogłoszeń psów do adopcji na portalach ogłoszeniowych – 0,00zł
- Porady dla właścicieli psów adoptowanych   odnośnie postępowania z psem – 0,00zł
2. Płatność za pobyt  bezpańskich psów w Hotelu nastąpi w ciągu 14 dni od daty   otrzymania 
    faktury . 

 
§ 5

1.Wyłapanie i przyjęcie psa „do”  i  „ z” Hotelu odbywać się będzie każdorazowo na podstawie
pisemnych zleceń sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po  jednym dla
każdej ze stron.
                                                                                      § 6

 1. Umowę zawiera się na czas od 01.04.2015 r. do dnia 31 .03.2016 r.  z możliwością 
   jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
   Cywilnego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej  ze stron.

……………………………………………..                           ……………………………………………..                
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


