
UMOWA

zawarl-aw dniu .'.t.1..,.t.,!.',.'.,,1....,.,".ii..,:,...w Stoczku pomigdzy: Gmin4 Stoczek
NIP:824 l7 l0 167 , REGON 711 582144 reprezentowanEprzez..
W6jta Gminy Stoczek - Pana Nlieczyslawa W6jcika ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - pani Marzeny Chmura
nazwanym dalej ,"Zamawiaj4cym" a Schroniskiem dla bezdomnych zwierz4t Dworakowski
Zygrnunt i Gra2yna Jadwiga Dworakowska - Sp6lka Cywilna Radysy 13 , 12-230 Biala piska 

,

NIP: 849 158 90 63, REGON:365644163,nazwanym dalej ,,Wykonawc4,'.

zgodnie z art. I pkl 8 ustawy z dnia 29 stltcznia 2001 r. - Prawo zum6wieit publicznych 1Dz. U. z
201 5 r., poz. 2 I 61) zostala zawarta umov)a o nastgpqqcej trelci;

$l
Przedmiotem umowy s4 uslugi polegaj4ce na wylapywaniu bezdornnych zwieruqtz terenu GMINY
STOCZEK, ich przewiezienie i umieszczenie w Schronisku dla bezdomnych zu,ierz4t
Dworakowski Zygmunt i Grazyna Jadwiga Dworakowska - Sp6lka Cy.wilna Radysy 13 . 12-230
Biala Piska oraz przejgcie obowi4zkow dalszej opieki nad nirni.

$2

Wylapany bezdomny pies/kot bgdzie bezzwlocznie przewieziony, przystosor,vanym do tego celu
samochodem w spos6b niestwarz ajqcy 'zagro2enia dla ich Lycia i zdlowia oraz niezadajqcym irn
cierpieri do Schroniska dla bezdomnych zwierzqt Dwor:akowski Zygrnunt i Grazyna Jadwiga
Dworakowska - Sp6lka Cywilna Radysy 13 ,12-230 Biala Piska, gdzie bgdzie podda'y badaniom
przez lekarza wetcrynari i.

$3

\\'ykonawca zobowiqzuje sig do:

1/zapewnienia zwierzgtom odpowiedniego wy2ywienia, dostgpu do wody pitnej oraz opieki
weterynaryjnej;

2lzaloLenia karty infonnacyjnej ze szczegolowyn opisenr lec;zenia, z, datqwylapania, dat4
przekazania nowemu wlascicielowi -- w tym dane nowego rvlasciciela;

3/zapewnienia ush,rg weterynaryjnych: uz tym rn.in. szczepienia przeciu'ko w$ciekli2nie,
odrobaczani a, od kleszc zania. zaczi powan i a;

4/wykorrywaniazabiegtiw sterylizac.ji lub kastracji z,tvierzqtprzyjgtych clo schroniska po l4-
dniow,ym okresie kwarantanny;

S/prorvadzenia dzialah zmierzajqcych clo czynnej adopcji zwierzqt oraz przekazywania ich nowym
opiekunonr;

6lw razie koniecznoSci udzielenia pomocy zwierzgtom poszkodowan).4n w wypadkach clrogowych
lub chorym w czasie nie dluzszyn niz 3 godziny od chwiii zglosz.eniatryrzezZamawiaj4cego.

7lw razie potrzeby dokonai uSpienia Slepego miotu



8lw' tazie potrzeby stwierdzon ej przez lekarza weterynarii dokonai u3pienia chorego zwierzEcia i
utylizacjijego zwlok

9lw razie koniecznoSci odiowienia psa, kt6ry pok4sal czlowieka Zleceniobiorca zobowi4zuje sig
do jego schwytania i poddania obserwacji przezlekarza weterynarii , zktorym ma podpisan4 umowQ
na Swiadczenie usiug w tym zakresie;

$4

1. Zlecenie, o kt<irym mowa r,v $l polega na telefonicznymwezwaniu Wykonawcy przez
zamawrajqcego do jego wykonania, potwierdzone wiadomosci4 tj email.

2. Osobami upowaznionymi do dokonywania zgloszen ze strony Zamawiaja,cego jest : W6jt Gminy
Stoczek -Mieczyslaw W6jcik, Zastepca W6jta - Sylwia Tryc, Kierownik Referatu -Jolanta
Kowalik.

3. Wykonawca ma obowi4zek na wezwanie Zamawiaj4cego wykonai zlecon4 mu uslugg
w terminie niezwlocznyfl, I nieprzekraczajqcy't148 godzin,licz}c od chwili zgloszeniaprzez
Zan-rau'iajqcego.

4. Wykonawcazobo'wiqzuje sig do udzieleniaZamawiaj4cemu wszelkich zqd,anychinformacji na
temat tealizacji przedmiotu umowy, atakhe umozliwi przeprowadz,eniakontroli i wgl4du do
prowadzonej dokumentacji zwiqzanej z realizacjq umowy.

$)

Rozpoczgcie biegu umowy nastgpuje z chwilq podpisania niniejszej umowy, a termin zakc:nczenia
na dzieri 31.03.2018r.

$6

Strony ustalaj4 za wykonanie przedrniotu r;rnowy'uvynagrodzenie w wysokoSci :

- odl6w wraz z transpoftem i utrzynaniem psa w schronisku - 1400 zl brutto

- odl6w wraz z transpoftem i utrzynaniem kota w schronisku - 500 zl brutto

- usypianie Slepego rniotu - 60 zl bnrtto

W cenE tq wliczone jest :

- odrobaczenie

- szczepienie przeciwko chorobom zakaLnym

- coroczne szczepienie przeciwko wSciekliznie

- calodobowa opieka weterynaryjna ( w tyn wszelkiego rodzaju zabiegi operacyjne)

- sterylizacja lub kastracja wg wskazan lekarza

- zapewnienie czystoSci i dobrostanu zwierzqt

- calodobowa opieka rvykwalifikowanego personelu

$7

Wynagrodzenie okre6lone w $6 platne bgdzie po kaZdyrn wykonaniu ZTecr;nia, na podstawie
wystawionej przez Wykonawcg faktury, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.Zamatviajqc5,
zastrzega sobie prarvo weryfikacji dostarczonej faktury r,v ci4gu 7 dni,licz4c od daty jej otrzyrnania
i w przypadku z,astrzeleir, Wvkonawca bgdzie zobowi4zany do wystawienia faktury koryguj4cej.



$8

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaj4, pod rygorem niewaznoSci, formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego zgodnie przez obie strony.

$e

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowE maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

$r0

Umowg niniejsz4 sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzachzprzeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla ka2dej ze stron.
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