
Umowa

ZawartawdniuĄ9..o,l,ł?:!{,*Dwikozachpomiędzy:

Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. Berberysowa 34 25-224 Kielce, NIP
657-278-16-68 REGON 260423897 prowadzącym sclrronisko dla bezdomnych zwierząt w
Nowinach ul. Przemysłowa 89, reptezentowanymprzez Marcina Komorowicza zwany da7ej
Wykonawcą

a

GminąDwikozy
ręprezentowanąprzez
Marka Łukaszka - Wójta Gminy Dwikozy przy kontrasygnacie Marii Wieczoręk _ Skarbnik Gminy
Dwikozy rvt anej datej Zamawiaj ącym
o naĘpującej heści:
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1. Zamawiający z|ecaa wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą
,'Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym
zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Dwikozy :

1. Zama'wiający z|ecaa Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i przewozenie

ich do sehroniska, a w prąryadkach ko:riecznych do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministtacjiz dnia 26'08.1988r. W
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz' U. Nr l16 poz' 753 ze
zm' ), po wcześniej szym uzgodn ieniu z zamawiający m;

b) dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu gminy zwieruąt;
c) prowadzenie nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;
d) kompleksowąopiekę weterynaryjnąna zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia

|997 r, o ochronię zwierzs;
e) identyfikacj a zvtierząt przyjmowanych do schroniska;
f) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt;
g) prowadzenie działań mających na celu przekatywanie zwierząt nowym właścicielom;

2. Wykonawca w momęncie wyłapania/przejęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane z
utrzymaniem bezdomnych zwierząt i zapewnienięm im opieki i z tego ffrufu nie może doclrodzió
żadnych roszczęilodZamawiającego opróczwynagrodzenia wynikająęego zniniejszej umowy.

3' Wyłapywanie zwierząt będzie. dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenie przęz
pracownika Gminy, Policję lub Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerami
535 50 11 22 lub 606 75 85 68

4. ZgłoszeniamnĘ pilne mogąbyó dokonywane za pomocąadresu e-mail gabinet@medrvet.com.pl
5. Wykonawca będzie świadczył usfugę niezwłocznie
6. o wyłapaniu zwierząt Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego protokołem przejęcia

z:łtieruątsporządzanymnakonieckalŻdegomiesiąca'
7 . Wykonawca, po wyłapaniu zwierzęci a przewozi go do miejsca schronienia i zapewnia mu właściwą

opiekę weterynaryjną.
8. W prrypadku padnięcia/uśpienia zutierzęcia Wykonawca przekaie jego zlvłoki do utylizacji

prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony.
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1. W razie niemożności prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest
bezzwłocznie o tym fakcie powiadomió Zamawiającego

2. Wykonawca oświadcza, Że przed złoŻenięm ofetty za{oznał się ze wszystkimi warunkami,. które sąniezbędne do wykonaniaprzezniego przedmiotu zamówienia, bez konieczności
ponoszen ia pr zez Zamawi aj ące go do datkowych kosztów.

$3

Wykonawca jest zobowiązany do rea|izacji umowy zgo,lnie z:
o ustawąz dnia2| sierpnia 1997r. o ochronie zvtierząt(Dz. U. Nr 106, poz,1002)
. ustawą z dnia l1 marca f004r' o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwa|czaniu chorób
zakaźnych.

$4

Zamawiający zapłaciWykonawcy wynagrodzenie na podstawie stawek określonych w
załączniku I
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie zfakĘcznąilościąwyłapanych
mtierząt'
Zamawiający roz|icza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłatawynagrodzenia
następowaó będzie na podstawie faktur przedłozony c|tptzlzWykonawcę wraz zkopią
p-rotokofu przejętych psów w danym miesiącu kalendarzowym.
Wynagrodzenie będzie ptatne w terminie 14 dni od dnia wyitawienia faktury.
Ceny nie będąwaloryzowanę w okresie trwania umowy.
Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. l wyczerpuje wszelkię roszczenia związane z odpłatnością
ustugi.
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Umowę z:więra się na okres od dnia 19.01.2015 r. do dnia 31,12,20|5 r. z mozliwościąprzedhlżeniaterminu.

$6

Strony zastrzegająsobie prawo do rozwiązania umowy z zachowanie jednomiesięcznego
okresu wlpowiedzenia.

$7

W sprawaclr nieuregulowanych niniejsząumowąmajązastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego

$B

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstĄch przy wykonywaniu umo\ły nalezy do
Sądu Rejonowego w Kielcach

$e

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Wykonawca: Zamari,iający:
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Załączniknr 1 do umowy z onial*f]!.,1!ś,,.zadania pn.: ,,Wyłapywanie, przejęcie i
zapewnienie kompleksowej opieki bezdonrnym avierzętom wyłapanym na terenie-gminy

Drvikozy"

l t. odebranie ntieruęciaz miejsca jego tymczasowego przebywania. 100 zł brutto + IńlWn
2' Wyłapanie zwierzęcia- 250 ń brutto+ 1złlkm brutto

3. Przejęcie dorosłego psaprizez schronisko _ |620 ń/sznlkębrutto

4. Przejęcie szczeniaka (do 4 miesiącaĄcia\przez schronisko _9|8 zł sztukę brutto
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