
UMOWA

dniu 03"03 2015 r" dzy:
czek , z siedzib4 p Kosowskiej 5,07_104 Stoazek

NnP E24-17I-0L-67 zwatuqw dalszej tredei urnowy
zLECENTODAWC.A,
reprezentow aruq przaz w6.j ta Gminy stoczek- Fana fr,4iec zy staw a w6.j eika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Marzerry Chmura ,

a

Fani4 Marzen4 Golansk4 prowadz4c q dziatalnosd gospodar azqpod, nazwq,,przedsiEbiorstwo
wieiobranZowe ,,FERRO" Zamienie, ur. Lesna z3-,05 - 300 Milisk lvfazowiecki"
NIP 822-187-B-A6 zwanej w dalsze.j treSei umowyzLE c,4
reprezentowan4 przez Faniq Marzeng Golalesk4.

sr

ZX,ECENIODAWCA zleaa, a ZLECENXOBIORCA przyjrnu.je do rcalizaeji nastqpuj4ee
us{u.El:

]. nJ-*o" bezdomnym, eieqpi4ayn, porzuoon)nn i zagubionyrn zwierzqtara,
2' w razie pottzeby, konieczno66 sehwytaniazwrcrz4tprzezp)f,zeszkolonych praeovmik6w przy

uryciu nar zEdzi i tx zqdzeh zatwier dzony do sto s owania ia zwier zqtaeh,
3' dostarczenie wspornnianych zwierzyt do Schroniska dla Zwieiz4t prowadzonym przezjerzego Kubraka, t8-500 Kolno, ul.'Wesola 12, telefon OOO egSd93, posiadalqeym

Weterynaryjriy numer identyfikacyjny 2A068601, nadzorowanego przez fnspei<e;q
Weterynaryjn4, z k-t6rym Zlecenicbiorea zavvar\ uJnowg, gdzie zwierzq bqdzie otoozoge
nale|ytq opiek4, ewentr.lalnie trafi do adopcji lub innegc'* miejsca wskazanega przez
Zamawiaj}cego" Zleceniobiorca rnohe zmienid schronisko do kt-6rego bqdzic dostarezal
zwterzqta inforrnuj 4c o tyrn Zleoeniodawcg"

4. Tlecenrobiorca przewiezie zwrerzE odpowiednina Srodkiem transportu spelniaj4eym warunki
okre6lone w art" 24 ust. I ustawy a ochronie zwierzqt z dnia zl}S"Iggir. 1t;. Dz. U.
2013po2856)"

5. Zleoeniobiorca wskaze Zleoeniodawcy iniejsce Brzetrzymy'wania zwiercqt przed
przewiezieniem do schroniska.

s2

W razie konieczno6ci pomocy zwierzqtom udzieli Lekarzweterynarii dyzusuj4ey w schronisku
dla zwietz}t, & w naglyeh przypadkacla lekarz weterynarii, z kt6rym Zleelniodaw ca zawarl
lllnowe.

$3

Ponroc zwievqtom nie bgdzie rniala charakteru akeji wylapywania w rozumicniu
Rozporz4dzeriaMinistra Spraw Weunagtrznych i Administraeji z AniiZA"OE.i99gr.
(Dz. U.Nr 116poz.753).
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ZLECENtrotsIoR-CA zobowi4zuje sig do realizacji wykonania ustugi w szasie nie dLu4szymniz
48 godzin, od chwili zgLoszemta9srzezZleceniodaweQ, zwyt4czeniem dni wolnyeh od praey.

( zL/
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Frz przez rzez wta5 inie 14dni + byi e zr inern
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i. z zastrzeheniem punktu 2 zleeeniadawaa zaplaai Zneaeniohiorcy:

-za odtowienie i dostarczenie jednego psa do schroniskawrazz optrat4 za sahronisnco l900zt
-za odtowienie.jednego prsa, pnzatwzl,rnanie i transport do
wskazanega Flrzezurz4dmie.jsca nub oddanie do 

-adopaji 
nAAAz*

-za odtowienia.jednego psa TAAzI
-za od?owienie jedncgo psa i transport do scXmonisica g00zt
-za obsenwacjg weterynaryjn4 jedreego psa 5A0zX
-za u(Fienie Slepego rniotu 6AAz*
-za odlowenie ehorega zwtewqer-a, udpienie i utynizaciE"iego zwton< gaazl
-pornoc weterynaryjna
Do pouryhszlrch e en naleiry daltezyl 23 % V AT

wg. cemika lek. wet"

2" Umatnra zostala zav'ratt"a hez stosowania ustawy z drna29 styaznia 2004 n" Frawo zam6wiefr
publicznych (Dz" \l - z 2Ana r. Nr i X3, pazJ 59) art.4 pkt I - wartosd netto zarn6wienia nie
przeluoczy I 4. 

" 000 euro.
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nie i wypl adzen'taza onanie us&ugi nast4pi n4 dni po zlozeniu przez
biorcq ra z potwie niern przy.jEata zwterzat do sahrordska lub

dwiadoetw adopcy.jnyeh.
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zrecemiadawea zleci ztrec,eniabiorey wylapamte zwtaru4t w miarg patrzeb.

se

Sprawy nieuregulowane niniejszq umow4 regutrowane bqdqprzepi.saml Kodencsu Cywilnego, asp ka6 z je.i realizaej t rczstrzygane bqd4 przez Sqd wladeiwy nniejsco*" AU
Z1
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umowa zostaje zawastanaezas okredlony do dnia 29 lutego 2aM r"

s1{

Umowa zostaje sparzqdzana w trzech jednobrzrni4eyoh egzempnawaelt. Jeden dta

'nEr Miecntslmu 'icik


