
U M O W A

Zawarta w dniu 14 luty 2017 r. w Różanie pomiędzy:

Gminą Różan, 06-230 Różan, Plac Obrońców Różana 4
zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą" reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Gminy - Piotr Świderski
2. przy udziale Skarbnik Gminy - Bożenna Deptuła

z jednej strony,
a Wiesławą Rykowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod - Firma Usługowo- Handlowa
CANIS, ul. Sikorskiego 10/3, 07-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 świadczenie usługi 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 bezpieczeństwa 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 1400,00zł ( słownie: tysiąc

czterysta złotych 00/100 ) plus podatek VAT za wszelkie czynności (odłowienie,
przewiezienie do schroniska i utrzymanie w schronisku, 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 (Dz.U. z2017r. póz. 1875
z póżn. zm.), a także wszelkie inne przepisy regulujące usługę objętą niniejszą umową.



§5.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 16.02.2018r.

§6.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania niniejszej umowy, w tym do

kontrolowania (inspekcji) warunków przebywania umieszczonych w schronisku psów, o którym
mowa w § l umowy.

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 Wykonjawcą.

§7.
1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pan Włodzimierz Wnuk.
2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Pani Wiesława Rykowska.

§8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd
powszechny.

§10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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