
umowa

zawarta w dniu^:$:$$$. roku w Ostrowcu Swifjtokrzyskim pomi?dzy Gmimj. Ostrowiec

Swi?tokrzyski z siedziba.- ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 - 400 Ostrowiec Swi<?tokrzyski

zwana_ w dalszej cze.sci umowy Zamawiaja^cym reprezentowanq. przez:

- Marzen^ D^bniak- Wiceprezydenta Miasta,

- Krzysztofa Kowalskiego- Naczelnika Wydzialu Infrastruktury Komunalnej Urz^du

Miasta,

a Zaktadem Unieszkodliwiania Odpadow ,,Janik" Sp. z o.o. z siedziba^ w Janiku,

ul. Borowska 1, 27 - 415 Kunow, NIP 661-20-67-369, Regon 291225756, zwanym w dalszej

cz?sci umowy Wykonawca^ reprezentowanym przez:

po pSeprowadzeniu post^powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj? zadania ,,Przyje_cie i zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzetom wylapanym z terenu Gminy Ostrowiec Swiejokrzyski w 2016 roku" i wybraniu
w dniu 11.12.2015 roku oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zostala zawarta umowa

o nast^puja^cej tresci:

§1
1. Wykonawca jest zobowiazany do nieprzerwanego swiadczenia uslugi przyj^cia

i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzetom wylapanym z terenu Gminy Ostrowiec

Swi?tokrzyski w okresie obowia^zywania umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) obj?cie dostarczonych do schroniska zwierza; calodobow^ opieka^ polegaja_c^. na:

- zapewnieniu pomieszczenia chronia^cego je przed zimnem, upalami, opadami

atmosferycznymi, z dost^pem do swiatla dziennego,

- zapewnieniu wyzywienia zwierza^t odpowiednia^ karma^

- zapewnieniu stalego dost^pu do wody,

- zapewnieniu opieki weterynaryjnej, rowniez w przypadku zwierze_cia , ktore wymaga

natychmiastowej opieki w chwili jego przyj?cia do placowki,

2) traktowanie w sposob humanitarny zwierzaj doprowadzonych do schroniska,
3) obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierza_t, odrobaczania,

szczepienia przeciw wsciekliznie, szczepienia przeciw chorobom zakaznym i trwalego

oznakowania w celu identyfikacji (chipowania),

4) przeprowadzenie czternastodniowej kwarantanny dla nowo przybylych zwierzat,

5) podejmowanie dziatan zmierzajacych do odnalezienia wtasciciela i umozliwienia mu
odebrania zwierz?cia ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez wlasciciela
kosztow pobytu psa w schronisku oraz kosztow poniesionych przez Gminq Ostrowiec

Swi^tokrzyski (wylapania i transportu zwierz?cia oraz ewentualnego pobytu

w lecznicy weterynaryjnej)- warunek wydania zwierze_cia,
6) szukanie osob ch^tnych do adopcji i oddanie zwierza_t do adopcji, sprawdzenie

wiarygodnosci osob adoptujacych zwierz? oraz spisywanie umow z osobami

adoptuja^cymi,

7) prowadzenie ewidencji przyjmowanych zwierza_t wraz z pelna, dokumentacja^

fotograficziut oraz ewidencji zwierzat przekazanych do adopcji. Dane te Wykonawca
zobowiazany jest kwartalnie udoste.pniac Zamawiaj^cemu. Wykonawca zobowiazany
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