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Umowa nr 8/16

zawarta w dniu 04.01.2016r. w Wieprzu pomiędzy:

Gminą Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
NIP 553-246-88-35, REGON 072182670
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz- mgr inż .Macieja Mikę
przy kontrasygnacie Barbary Pietrysko - Skarbnika Gminy Radziechowy-Wieprz
zwaną w treści umowy Zamawiającym

a
panem Jarosław Dudzik prowadzącym Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,
Cedzyna 129, 25-900 Kielce

NIP 657-236-63-72

Schronisko Dla Zwierząt „Strzelce" Strzelce 879, 28-220 Oleśnica,
jako Wykonawcą,

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz .U. z
***. 2015, póz 2164) i na podstawie złożonej oferty w związku z zapytaniem ofertowym

nr OR.271.1.39.2015, o następującej treści:

§1

1. Będąc właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt pn. „Strzelce" znajdującego się
w Strzelcach 879 Gmina Oleśnica Powiat Staszowski zobowiązuje się
do kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, żyjącymi na terenie Gminy Radziechowy -
Wieprz.
2. Kompleksowa opieka, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz na zgłoszenie
przez właściwego pracownika Urzędu Gminy,

b) transport zwierząt, o których mowa w pkt a) do schroniska,
c) umieszczenie zwierząt w schronisku,
d) zapewnienie odpowiednich i godziwych warunków pobytu w schronisku,

w tym stałej opieki weterynaryjnej, obejmującej obowiązkowe szczepienie
i leczenie na terenie schroniska,

e) czipowanie.
3. Kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje całodobową gotowość schroniska do

s~~ przyjęcia bezdomnych zwierząt, (w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
V drogowych z udziałem zwierząt). Pomoc lekarza weterynarii będzie udzielana zwierzętom

przywiezionym na teren schroniska po takim zdarzeniu.
4.Zgłoszenia następować będą telefonicznie pod numerami 790 452.382 jub emailowo
jaroslawdudzik@wp.pl
5.Termin realizacji odbioru zwierząt winien być nie dłuższy niż w złożonej ofercie.
6.Strony umowy będą przeprowadzać wspólne akcje promocyjne mające na celu adopcje
bezdomnych zwierząt, poprzez publikacje zdjęć podopiecznych na stronach internetowych schroniska.

§2

1. Przyjęcie i zapewnienie opieki jednego psa do schroniska wynosi( oplata jednorazowa)
1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/1 OOgr).

2. Wyłapywanie bezpańskich psów - 246,00zł brutto (dwieście czterdzieści sześć złotych 00/1 OOgr)
3. Odbieranie złapanego psa 100zł brutto (sto złotych 00/1 OOgr).
4. Przyjęcie i zapewnienie opieki jednego,..—•keta^ do schroniska wynosi( całość )

800 zł brutto (słownie: osiemset złotych).
5. Całkowity koszt umowy nie może przekroo /̂̂ §J^O ]̂̂ | brutto (trzydzieści tysięcy złotych
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§3

- mowy postanawiają, że rozliczenie za wykonane przez Wykonawcę, zadania określone w
"*' sir°ust2 umowy następować będzie miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc

poprzedni, płatne przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę z dołączonym do faktury wykazem przyjętych zwierząt.

2 Strony postanawiają, że upoważniony pracownik Urzędu po wcześniejszej akceptacji terminu
dokonuje sprawdzenia realizacji umowy.

§4

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od 04.01.2016r. do 31.12.2016r.
2. Możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego z ostatnim dniem miesiąca.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2015.2164)

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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