
ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NA WYŁAPYWANIE

l PRZEJĘCIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

U M O W A nr .

na wyłapywania i przejęcie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mniów

na rok 2015.

zawarta w dniu «.2.-...QŁ...;-Łt2;15.*.-. w ....£•! !ii?̂ .C!:.Wrtó ...... pomiędzy:

Gminą Mniów z siedzibą

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

(NIP 959-137-84-55, Regon 000549884) reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mniów

g
zwaną dalej „Zleceniodawcą"

x.i$£bfywffi.....yfa,LM!Xsl)A ............ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: iJuljUlJłL.U&ljZM'
"R f\ i?* C « " l f u

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem

prowadzonej przez <J..(sLLuMu)^...(u)$p'M&ic&L NIP ̂ K.lAI.P.j/.O.J.fe , REGON
d

, zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.907

z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się w/w ustawy,

§ l Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi polegającej na:

1) odławianiu bezdomnych psów i kotów, zwanych dalej „zwierzętami",

2) przetrzymanie zwierząt do badań lekarskich, obserwacji lub w celu ustalenia właściciela,

3) przejęcia zwierząt z terenu Gminy Mniów.

2. Zleceniobiorca przystąpi do wykonywania czynności, określonych w § Ipkt l, najpóźniej w ciągu 24
godzin od otrzymania od Zleceniodawcy telefonicznego zgłoszenia.

Telefony kontaktowe:

Odławianie bezdomnych zwierząt ................................................

3. Zleceniobiorca zapewni, dla potrzeb wykonania zleconych czynności, następujące środki i warunki:

1) urządzenia i środki do odławiania zwierząt:

a) siatka sznurkowa,

b) lasso na tyczce o dł. 1.5 m,

c) klatka do transportu o pow. Im2

2) transport zwierząt - samochód przystosowany do transportu, wewnątrz którego znajduje się klatka

o powierzchni Im2,

3) miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt,

4) humanitarne traktowanie zwierząt w czasie wyłapywania, przetrzymywania i transportu.

4. Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy przewiezienie zwierzęcia chorego, agresywnego lub

podejrzanego o wściekliznę, do wskazanego lekarza weterynarii celem zbadania stanu zdrowia oraz

obserwacji.

5. Przed odwozem zwierząt w miejsca określone w umowie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do



przedstawienia Zleceniodawcy ilości wywożonych zwierząt, a Zleceniodawca do potwierdzenia ilości

odłowionych bezdomnych zwierząt.

§ 2 Termin realizacji
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dniaft.W./dWSJo dniaSl. 12.2015 r.

2. Każda ze stron może dokonać rozwiązania umowy z l miesięcznym okresem wypowiedzenia lub w

każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 3 Wynagrodzenie i sposób płatności

l.Za wykonanie usług, określonych w § l, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy

wynagrodzenie w następującej wysokości:

1

2

3

4

Usługa

Wyłapanie bezdomnego psa lub kota i przewiezienie go

do wskazanego miejsca

Transport psa lub kota (1 km)

Przejęcie psa lub kota przeznaczonego do adopcji

Utvlizacia zwierząt ooddanvch eutanazji
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2.Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawcę.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Zmiana warunków umowy lub jej zakresu winny być dokonywane na piśmie w formie aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla

Zleceniodawcy sąd powszechny.

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