
umowa ^mldP.P:.:.dl.uQMmM

zawarta w dmu g&A*>!MU. roku w Ostrowcu Swietokrzyskim pormedzy Gmma.
Ostrowiec Swietokrzyski z siedziba_ w Ostrowcu Swietokrzyskim ul. Jana Glogowskiego 3/5,
27 '- 40d Ostrowiec Swietokrzyski zwana. w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

reprezentowana. przez Prezydenta Miasta - Jaroslawa Gorezynskiego

a Zakladem Unieszkodliwiania Odpadow Janik" Sp. z o.o. z siedz.ba. w Jamku
ul Borowska 1 27 - 415 Kunow, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad

Rejonowy w Kielcach X Wydziai Gospodarczy pod nr 0000031802, NIP 661-20-67-369,

Regon 291225756, posiadajacy kapital zakladowy w wysokosci 1.546.500,00 zl

zwanym 4 dalszej cze_sci umowy Wykonawca. reprezentowanym przez:

1

2

zamowienia publicznego w trybie przetargu

na realizacj? zadania ,,Przyj?cie i zapewnienie opieki bezdomnym
panym z terenu Gminy Ostrowiec Swi?tokrzyski w 2015 roku i wybraniu

ll.12.2014 roku oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zostata zawarta umowa

o naste_pujacej tresci:

Wvkonawca jest zobowi^zany do nieprzerwanego swiadczenia uslugi przyjecia
r^pPienia opieki bezdomnym zwierz?tom wyiapanym z terenu Gminy Ostrowiec
SwietDkrzyski w okresie obowiazywania umowy.

Przedmiot umowy obejmuje:
1) oliecie dostarczonych do schroniska zwierzat calodobowa. opieka, polegajaca na:

- zapewnieniu pomieszczenia chroniaxego je przed zimnem, upalami, opadarm
atmosferycznymi, z dostepem do swiatla dziennego,

- Lpewnieniu wyzywienia zwierzat odpowiec1-
- Lpewnieniu stalego dostepu do wody,
- Lpewnieniu opieki weterynaryjnej, rowniez w przypadku zwierzecia , ktore wymaga
nitvchmiastowej opieki wchwili jego przyjecia do placowki

2) traktowanie w sposob humanitarny zwierzat doprowadzonych do schromska,
3 " Ugatorsone wykonywanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzat, odrobaczame,

szczepienie przeciw wsciekliznie, szczepienie przeciw chorobom zakaznym,
4) nr/eprowadzenie czternastodniowej kwarantanny dla nowo przybylych zwierzat,
5 PodejZwanie dzialah zmierzaj.eych do odnalezienia wlascieiela i umozhw.ema mu

odebrania zwierzecia ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez wlasciciela
kosztow pobytu psa w schronisku (warunek wydama zwierzecia),

6) iukanie osob chetnych do adopeji i oddanie zwierzaj do adopcji, sPrawdzen'e
wiarygodnosci osob adoptuj,eych zwierze oraz spisywame umow z osobami

;SEewidencJ, przyjmowanych zwierzat wraz z pe.n^ ^
itosraficzna oraz ewidencji zwierzat przekazanych do adopeji Dane te Wykonawca
K5S kwartalnie udostepniac Zamawiaj.cemu. Wykonawca -bow^zany
Test rovvnie* informowac Zamawiaja.cego o kazdym przypadku adopeji, eutanazji

pisemnvch pro.okolow potw.erdzaj.eyeh przyjecie zwierzat
zawieraj,cych w szezegolnosci date przyjeeia oraz opis przy et)^

- - dokumentacj, fotograficzna.. Niniejszy protokol bedzie podstaw,

3.

8)

J^fptSie ™ecia do schroniska moze zosta6 zrea,i=e
S cznTe na zleeenie Zamawiajacego. Zamawiaj,cy nie bedzie ponosH kosztow
£,ia zwierzat dostarezonych do schroniska na zleeenie mnyeh podmiotow lub osob

fizycznych.






