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UMOWA
PIOS.6140.6.2016

Zawarta w dniu 18 luty 2016 r. pomiędzy Gminą Różan, 06-230 Różan, Plac Obrońców
Różana 4 reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Gminy Różan - Piotra Świderskiego
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożenny Deptuły
zwaną w treści umowy „Zamawiającym"
a Wiesławą Rykowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod - Firma Usługowo -
Handlowa CANIS, ul. Sikorskiego 10/3, 07 - 400 Ostrołęka, która prowadzi schronisko
dla zwierząt w Kruszewie , gm. Goworowo, zwany „Wykonawcą"

Została zawarta umowa następującej treści:

§1-
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę odławiania i
umieszczania w schronisku bezdomnych psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna.

§2.
Usługa dotyczy:

1. Odławiania bezdomnych psów po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika
Urzędu, służby porządkowe, zarządców nieruchomości lub mieszkańców, że zwierzęta
pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.

2. Odławiania będzie dokonywał kompetentny personel schroniska po uprzednim
powiadomieniu przez Zamawiającego i ustaleniu daty odławiania zwierząt.

3. Zwierzęta przebywające w schronisku zostaną objęte opieką poprzez zapewnienie im
właściwych warunków bytowania oraz opiekę weterynaryjną.

4. Sterylizacji albo kastracji, czy znakowania zwierząt przekazanych do schroniska
dokonywało będzie schronisko na swój koszt.

5. Informacja o każdym przeprowadzonym zabiegu winna być przekazywana do Urzędu
Gminy w Różanie na koniec miesiąca, w którym zaszło zdarzenie.

§3.
1. Wynagrodzenie za wykonaną usługę, o której mowa w § 2 wynosi 1400,00 zł

(słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100) plus należny podatek VAT za wszelkie
czynności (odłowienie, przewiezienie do schroniska, zapewnienie opieki, w tym opieki
weterynaryjnej) związane z jednym zwierzęciem.

2. Za usługę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po jej wykonaniu i wystawieniu faktury
VAT, płatnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu.

§4.
Wykonawca oświadcza, że podczas wykonywania przedmiotu Umowy będzie stosował
przepisy wynikające z postanowień Ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz.U. z 2013r. poz.856), a także wszelkie inne przepisy regulujące usługę objęta mniejszą
Umową.



§5.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania niniejszej
Urnowy, w tym do kontrolowania (inspekcji) warunków przebywania umieszczonych
w schronisku, o którym mowa w § l Umowy, psów.

2. Kontrola, o której mowa w ust.l, będzie przeprowadzana przez osoby upoważnione na
piśmie przez Burmistrza Gminy Różan, po uprzednim uzgodnieniu terminu kontroli z
Wykonawcą.

§6.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 18.02.2017r.

§7.

l .Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pan Włodzimierz Wnuk .
2.Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Pani Wiesława Rykowska.

§8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
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UMOWA
PIOŚ.6134.2.2016

Zawarta w dniu 18 luty 2016 r. pomiędzy Gminą Różan, 06-230 Różan, Plac Obrońców
Różana 4 reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Gminy Różan - Piotra Świderskiego
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożenny Deptuły
zwaną w treści umowy „Zamawiającym"
a
Praktyka Weterynaryjna Gordon Rybacki 06-230*Różan, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 2
reprezentowany przez:
l. Gordona Rybackiego
zwany „Wykonawcą"

Została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 -

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę dotyczącą świadczenia
usługi weterynaryjnej dotyczącej całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących lub bezdomnych z terenu Gminy
Różan.

§2.
1. Usługa dotyczy:

a) opieki lekarsko -weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt bezdomnych lub wolno żyjących na terenie Gminy Różan,

b) wyjazd do wypadku, w którym jest poszkodowane zwierzę oraz wykonanie
niezbędnych zabiegów w celu ratowania życia zwierzęcia,

c) dokonanie eutanazji w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia zwierzęcia
po wypadkach komunikacyjnych bez szans na przeżycie, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiającym.

Każdy przypadek musi być udokumentowany książką leczenia zwierząt lub odpisem.
2. Informacja o każdym przeprowadzonym zabiegu winna być przekazywana do

Urzędu Gminy w Różanie na koniec miesiąca, w którym zaszło zdarzenie.
Za wykonane zabiegi zostanie wystawiona faktura.

§3.

1. Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy w Różanie.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność
wykonania usług nie ujętych w § 2, a których wykonanie stało się konieczne
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia niniejszych usług po wcześniejszym
poinformowaniu właściwego pracownika Urzędu Gminy w Różanie i uzyskaniu jego
zgody.

3. Usługi weterynaryjne objęte przedmiotem umowy stanowić będą każdorazowo
przedmiot odrębnych zleceń.



§4.

Odpłatność za czynności wymienione w § 2 i § 3 ust.2 będzie każdorazowo uzgodniona
przed udzieleniem zlecenia o którym mowa w § 3 ust. 3.

§5.
*

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 18.02.2017r.

§6.

l .Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pan Włodzimierz Wnuk.
2.Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Pan Gordon Rybacki.

§7-

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§8.

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