
Urnowa

zawarta w dniu 27 stycznia 2016r. roku
,,Zamawiaj4cym"
NrP 718-209-59-60
reprezettowanq przez:

pomigdzy Gminq Miastkowo zwanE w tre3ci

Kazimierza GSrskiego- W6jta Gminy Miastkowo,
a Firm4 Uslugowo- Handlow4 CANIS, 07-410
,,Wykonawcq"
NrP 7s8-001-10-52

Ostrolgka, ul. Sikorskiego 10/3 zwanym

reprezentowanq przez wieslawg Rykowsk4 prowadzEcq Schronisko dla bezdomnych zwierzqt w
miejscowodci Kruszewo, gm. Goworowo

Przedmiotem umowy jest
$1

wylapyrvanie, dostarczanie do schroniska i zapewnienie opieki
bezdomn).rn zwierzgtom stanowi 1cym zagro2enie dla zdrowia mieszkaric6w Gminy Miastkowo

$2

l. Wykonawca zobowiqzuje sig do
a) vylapywania bezdomnych zw.ierz4t przy wykorzystaniu urzqdzeri i srodk6w slu2qcych do
wyiapywania bezdomnych ps6w tj. siatka, chwyak lub poprzez ich czasowe usypianie przy uzyciu
broni pneumatycznej wyposazonej w strzykawki ze Srodi<iern usypiaj4cym,
b) '"yfpy*Til ps6w nie p62niej niz w ci4gu 12 godzin od mlrnentu telefonicznego zgloszenia
przez Zarnawialqcego, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach niezwlocznie.
c) odtransportowanie samochodem towarowo- osobowym przystosowanym do przewozu n*ierzqt
do schroniska. lub lecznicy weterynaryinej lub zapewnienie w razie potrzeby'po-o"y lekarsko-
weterynaryjnej w ramach posiadanych przez siebie um6w
2- Zapewni,enie opieki weterynaryjnej w tyn w szczeg6lno5ci:
a) sfotografowanie odlowionego_ zwierzgcia po przyig-ciu do schroniska i jego oznakowanie,
b) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny odlornionego zwierzjcia,
c) wykoaywanie zabieg6w sterylizacji lub kastracji ps6i przyigtych do schroniska po l4 dniowym
okresie kwarantamy,
d) zapewnienia zwierzgtom 

.odpowiedniego wy2y.wienia z uwzglgdnieniem dziennych normZywieniowych w zalelnoici od potrzeb biologicznych zw ierzgcia istilego dostgpu ao *oay,e) stworzenia odpowiednich warunk6w byowania, poprzez zapewniJnie zwierzgciu egzystencjiadekwatnej do potrzeb danego gatunku. rasy, plci i wieku,
3 Prowadzenie dzialah' zmierzai4cych cro- czynnej adopcji ps6w oraz przekazywanie ich nowymopiekunom.
4. Prowadzenie ewidencji przyjgtych i oddanych do adopcji zwierz4t.

1:..,1'-1.11'!*uie Zamawiai4cemu raz na p6l roku 
-dokumentacji 

fotograficznej odlowionychzwrcrzEt z temu gminy Miastkowo.

l. odbi6r ps6w ze schroniska przez wlascicieri trr$Jprr.t-y*unie ich nowym wlascicielom mo,enasqpii po dobyciu l4 dniowej kwarantanny.
2 wlasciciele ps6w mai4 p.a*o do odbioru swoich ps6q kt6re znarazry sig w schronisku. pooplaceniu koszr6w zwi4zarrych.z wylapaniem i pouj.- * r.r,ronisku zgodnie z obowi4zui4cymicenami i oplatami za uslugi Swiadcione prr.,,.f,rorirt o. 

-

J w przypadku nie ustarenia wladciciela lub nie zgroszenia sig przez niego do schroniska w ci4gu14 dni od dnia umieszczenia psa, mo2e clby6 p;";;;.ony do adopcji.
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$4
Za Swiadczon4 uslugg Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy nastgpuj4cq kwotg:

Netto 1400 zl ( jeden tysi4c czt erysta zlotych ) plus obowi4zujEcy VAI za jednego odlowionego
sa.

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji uslugi ujgte w
przedmiocie zam6wienia.
3 . Zaplata nastEpi w terminie 14 dni po dostarczeniu faktury.

$s
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 5 lutego 2016r. do 31 grudnia 2017r.

$6
Zamawiq4cy zastrzega sobie prawo do kontrolowania dzialalno5ci Wykonawcy w zakresie, kl6rego

przedmiotem jest niniejsza umowa.

$7
W przypadku odstqpienia od umowy przez Wykonawc A z przyczyt leZqcych po jego stronie
i wyst4pienia szk6d lub dodatkowych kosa6w, z.vu'lryzr:rych z powierzeniem uslug innemu
wykonawcy, koszty z tym zwi4zane pokryje ,, Wykonawca".

$8
1. W przypadku ka2dorazowego stwierdzenia nie wykonania lub nienaleZyego wykonania umowy
Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umown4 wysokoSci 500 zlotych.
2. Kua umowna mo2e zostai pobrana przez ZNnawiaj4cego takZe poprzez potr4cenie
z wystawionej faktury.

(o
J/

powierzyi wykonania umowy innym osobom bez uzgodnienia

$10
w sprawach nie uregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

$ 11

umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzrni4cych egzemplarzach po jednym dla kazdej strony.

Wykonawca nie mo2e
z Zamawiaj4cym.
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