
UMOWA nr
pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik
Cedzyna 129, 25-900 Kielce, NIP 657-236-63-72 zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez Jarosław Dudzik - Właściciela

0 następującej treści:
§1

1 . W ramach umowy należy wykonać:
1) Zadanie nr l

a) ^Wyłapywanie, transporcie i przyjęciu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
^J^sfetf^fi.lźf^.... do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Strzelcach.
b) usługi lekarsko-weterynaryjne
c) wyłapywanie zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia

Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. Używane przy
wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla
ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

d) po wyłapaniu zwierząt Wykonawca sporządza protokół wyłapania zwierzęcia.
e) protokół zawiera następujące informacje: ilość wyłapanych zwierząt, miejsce ich wyłapania,

dzień wyłapania, oraz dzień przekazania do schroniska.

2) Zadanie nr 2
Przedmiot umowy dla zadania nr 2 obejmuje:

a) w^apywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
-^^/rr̂ pr̂ ^w sytuacji, gdy bezdomne zwierzę stwarza zagrożenie życiu ludzi lub innych

zwierząt tj. w myśl ustawy o ochronie zwierząt art. 1 1 ust. 3, oraz w sytuacji braku miejsca
w schronisku w Strzelcach.

b) usługi lekarsko-weterynaryjne.
c) wykonawca, w momencie wyłapania zwierzęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki

związane z utrzymywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki i z tego tytułu
nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia
wynikającego z umowy.

d) wyłapywanie zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia
Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. Używane przy
wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla
ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

e) po wyłapaniu zwierząt Wykonawca sporządza protokół wyłapania zwierząt.
f) protokół zawiera następujące informacje: ilość wyłapanych zwierząt, miejsce ich wyłapania

oraz dzień wyłapania.



§ 2
1. Wykonanie prac winno być przeprowadzone we wczesnych godzinach rannych lub

godzinach wieczornych.
2. Termin rozpoczęcia usługi: dzień zawarcia umowy.
3. Termin zakończenia usługi: ..jtf.f?.;££.;.?&3..L. r.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Jarosław Dudzik

§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. póz. 856).
2. Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac:
1) Urządzenia i środki:

- siatka sznurkowa
- lasso na tyczce o dł. l ,5 m,
- kojce metalowe o wym. 1,5 x 06 x 0,8 m.

2) Transport zwierzęcia:
- samochód skrzyniowy lub pod plandeką, wewnątrz którego znajdują się kojce metalowe.

3) Udzielenie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
4) Humanitarne traktowanie zwierząt w czasie wyłapywania, przetrzymywania i transportu.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l ust. l pkt. l a (zadania nr ł)

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto
100,00 zł brutto - pies
100.00 zł brutto szczeniak
1800,00 zł brutto/rocznie - rezerwacja kojca

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l ust. l pkt. l b (zadania nr 1)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto
1600,00 zł brutto - pies
900,00 - szczeniak

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l ust. l pkt. 2 a (zadania nr 2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto
100,00 zł brutto - pies.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l ust. l pkt. 2 b (zadania nr 2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto
1200,00 zł brutto - pies.

5. Rozliczenie Wykonawcy będzie następować wg stawek określonych w § 4 pkt. l lub pkt. 2 i
ilości faktycznie wyłapanych przez Wykonawcę zwierząt.

6. Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w
§ l nie może przekroczyć kwoty .TT?. zł brutto.

7. Stawki wymienione w § 4 pkt. l i pkt. 2 w trakcie realizacji umowy nie będą ulegać
zmianie.

8. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia
następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę wraz z
protokołem wyłapanych zwierząt w danym miesiącu kalendarzowym.

9. Płatność będzie dokonywana w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego
wraz z protokołem wyłapanych zwierząt w danym miesiącu kalendarzowym.

f



§5

Zamawiający ma prawo w każdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania umowy
tj. kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia.

§6
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z l -miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie

stwierdzenia, iż:
a) Wykonawca dwukrotnie nie wykonał usługi na zgłoszenie telefoniczne,
b) Wykonawca w sposób rażący narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
2. Wykonawca może rozwiązać umowę z l -miesięcznym okresem wypowiedzenia w

przypadku, gdy Zamawiający nieterminowo dokonuje płatności za wykonanie zlecenia.

§ 7
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 8
l . W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:

GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
37-455 Radomyśl nad Sanem

woj. podkarpackie
REGON: 830409123

NIP

Jarosław Budzik
SSĘ129 25-9°0 Kielce
NIP 657-236^3-72 REG.260156479

Schronisko dla zwierząt „STRZELCE"

Strzelce 108, 28-220 Oieśn.ica

woj. świętokrzyskie

tel. 730-452-382


