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UMOWA

zawarta w dniu 0 I .03.20 I 6r. pomigdzy:
Gmin4 Stoczek, z siedzibqprzy ul. Kosowskiej 5, 07- 104 Stoczek NIp: g24-17-10-167 z\ryanq
w dalszej tresci umowy ,,Zarnawiajqcym" reprezentowmtq przez W6jta Gminy Stoczek -
Pana Mieczyslawa W6jcika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stoczek - Marzeny Chmura
a Panem Marianem Drewnikiem - Schronisko dla ztwerzqt HAPPY DOG, Nowa KrEpa 28,
08-460 Sobolew, NIP: 826 169 46 90, REGON: 143237501, nazwanym dalej ,,wykonawc4,'.

$1

Przedmiotem umowy sq usfugi polegaj4ce na wylapywaniu bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy
Stoczek, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla z*ierz4t HAppy DOG
w miejscowoSci Nowa KrQpa 28 orazprzejgcie obowiqgk6w dalszej opieki nad nimi.

$2

Wylapany bezdomny pies/kot bEdzie bezzwlocmie przewieziony, przystosowanym do tego celu
samochodem w spos6b niestwarzaj qcy zagro2enia dla ich zycia i zdrowia oraz riezadaj4cym im
cierpieri do Schroniska dla ztNrerzqt HAPPY DOG w miejscowoSci Nowa Krepa 28, gdzie bgdzie
poddany badaniom przez lekarza weterynarii.

$3

Wykonawc a zobowiqzuj e sig do :

l/zapewnienia zwierzgtom odpowiedniego wy2ywienia, dostEpu do wody pitnej oraz opieki
weterynaryjnej;

2lzalolenia karry informacyjnej ze szczeg6lowym opisem leczenia, z datq wylapania, dat4
przekazanta nowemu wlascicielowi - w tym dane nowego wlasciciela;

3lzapewruenia usfug weterynaryjnych: w tym m.in. szczepienia przeciwko wSciekliZnie,
odrobaczania, odkleszc zania, zaczipowania;

4/wykonywania zabieg6w sterylizacji lub kastracji zwierz4t przyjEtych do schroniska po 14-
dniowym okresie kwarantanny;

Slprowadzenia dzialah zmierzajqcych do czynnej adopcji n.irerzqt oraz przekazywania ich nowym
opiekunom;

6/w razie koniecznoSci udzieleria pomocy zwierzgtom poszkodowanym w wypadkach drogowych
lub chorym Zleceniobiorca zapewni pomoc lekarza weterynarii ;

7lw razie konieczno5ci odlowienia psa, kt6ry pokqpal czlowieka Zleceniobiorca zobowiqpuje sig
do jego schwytania i poddania obserwacji przez-lekarza weterynarii, , ttOryrn ma poapisd;";;
na Swiadczenie uslug w tym zakresie;

8/Zleceniobiorca zobowiq3uje siE do zapewnienia pomocy zwierzgtom poszkodowanym
w wypadkach i odlowienia psa, kt6ry pokqsal czlowieka w czasie nie dlu2szym ni2 3 godziny
od chwili zglo szeria przez Zleceniodawcg.



$4

L. ZleceniQ o kt6rynn mowa w $l polegana telefonicznym wezwaniu Zamawiajqcego do jego
wykonania przez WykonawcQ. Wymaczona osoba do kontaktu telefoni czrrego ze strony
Zarnawiajqcego - Jolanta Kowalik - kierownik referatu Rolnictwa Planowania przestrzennego i
Ochrony Srodowiska tel 25 691 90 20 w 26 , ze strony Wykonawcy Marian Drewnik
tel. 600-041-920.

2. Wykonawca ma obowiq,zek na wezwanie Zamawiajqcego wykonai zleconq mu uslugg
w terminie riezwlocznym, a nieprzekraczajqcym 48 godzin, liczqc od chwili zgloszema przez
Zamawiajqcego.

$5

Rozpoczgcie biegu umowy nastgpuje z chwilq podpisania niniejszej umowy, a termin zakohczema
na dzieri 28.02.2017r.

$6

Strony ustalaj4 za wykonanie przedmiotu umowy (odlowienie, transport oraz przejgcie obowi4gku
dalszej opieki) nastEpuj 4ce wynagrodzenie:

- w przypadku wylapania psa - l.900zl (slownie: tysi4c dziewigiset zlotychnetto) + podatek VAT
w wysoko5ci23%o

- w przypadku wylapania kota - 1.50021 (slownie: jeden tysiqc pigiset zlotychnetto)+ podatek VAT
w wysoko5ci23%o

l.
$7

Wynagrodzenie okreSlone w $6 platne bpdzie po kazdym wykonaniu Zlecenia,na podstawie
wystawionej przez wykonawcE faktury, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
ZamawiajEcy zastzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury w ci4gu 7 dm,liczqc
od daty jej otrzymania i w przypadku zastrzeaen, Wykonawca bEdzie zobowi4Tany
do wystawienia faktury koryguj4cej

$8

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajq pod rygorem niewaznoSci, formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego zgodnie przezobie strony.

$e

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4umow4majqzastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowg niniejszq sporz4dzono w dw6ch

$10

j ednobrzmi4cych egzemplaruach
pojednym egzenflplarzu dlakazdej ze stron.
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