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U M O W A N r Z P . 4/2018

zawarta w dniu 11 stycznia 2018 r. pomie,dzy:

I/ Gmina. Zakrzowek reprezentowana, przez Wojta Gminy Zakrzowek Grzegorza Lemiech^

ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzowek

a
Z/ Maciejem Glijerem, przedsie_biorcq prowadzqcym dziatalnosc gospodarczq pod firmq

,,BAROS" - Maciej Glijer w Suchedniowie, ul. Berezow 76 d, NIP 663-115-05-16, REGON
292776642, schronisko nr wet. 26103401 zwanym dalej ,,Wykonawca/',

o naste.puja.cej tresci:

§1
Zamawiajqcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegaja.ce na:

1. Wylapywaniu bezpanskich zwierzqt z terenu Gminy Zakrzowek i przewiezieniu ich do

schroniska dla zwierzqt mieszczqcego sie. w Suchedniowie przy ul. Berezow 85 a.
(numer identyfikacyjny pojazdu 26103401)

2. Odlawianiu bezpanskich zwierzqt.

3. Przetrzymywaniu bezpanskich zwierzqt w schronisku dla zwierzqt be^dqcym wtasnosciq
Wykonawcy.

§2
Do powyzszych czynnosci wykonawca przystqpi najpozniej w ciqgu 72 godzin od

otrzymania od Zamawiaja.cego zgloszenia. Wykonawca przysta_pi do wykonywania w/w prac

wyfqcznie po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajqcego.

Telefon kontaktowy to: 41 25 44 220 - od 7:00 do 15:00 , 515 732 363 - calodobowo.

§ 3

Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac:

- Urzqdzenia i srodki, -
1. Lasso na tyczce min. dt. 1,5 m
2. Siatka sznurkowa,
3. Klatka do transportu pow. 1m. kwadratowego.

4. R^kawice ochronne
5. Zywofapka

i
- Transport zwierzqt,

1. Samochod przystosowany do transportu zwierza,t, wewnqtrz znajduje sie. klatka o
powierzchni powyzej 1 m kwadratowego. Samochod dopuszczony do uzytku na
podstawie decyzji nr PlWet.26102816/01/13 wydanej przez Powiatowego Lekarza

Weterynarii w Skarzysku Kamiennej (numer identyfikacyjny pojazdu 26102816).

2. Miejsce do przetrzymywania wyfapanych zwierzqt.

3. Humanitarne traktowanie zwierzqt w czasie wytapywania, przetrzymywania i
transportu.

§4

Przed odwiezieniem Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia Zamawiajqcemu ilosci

wywozonych zwierzqt, a Zamawiajqcy do sprawdzenia i potwierdzenia ilosci odtowionych

bezpanskich zwierzqt.
§ 5

Za wykonanie prac okreslonych w § 1 umowy Zamawiajqcy zobowiqzuje si^ zaptacic

Wykonawcy wynagrodzenie jednorazowe brutto w kwocie:



Ustuga

Wytapanie bezdomnego psa lub kota (catodobowo)
Transport (optata jednorazowa za kazde zgtoszenie
interwencji - wytapywania)
Usiuga weterynaryjna zwia_zana z przej^ciem
zwierz^cia na stan schroniska (sterylizacja, kastracja,
szczepienia, odrobaczania, odpchlania, badania) optata
jednorazowa za 1 sztukfj

Netto

243,90 zt

1296,30 zt

Stawka
VAT%

23%

8%

Brutto

300,00 zt

1400,00 zt

Wynagrodzenie be^dzie wyptacane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawc^ w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego na konto bankowe
wskazane na fakturze.

§6

1. Wykonawca zobowiqzuje sie_ przetrzymywac odtowione zwierze. w schronisku dla
zwierzqt BAROS btjdqcym jego wtasnosciq do momentu adopcji lub naturalnej smierci
zwierze_cia.

2. W przypadku adopcji lub smierci zwierz^cia Wykonawca zobowiqzuje siej do
przedstawienia Zamawiajqcemu dokumentow :
A - Adopcja -- swiadectwo adopcyjne z danymi osoby, ktora adoptowata zwierze^
spisanymi na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
B - Smierc zwierze^cia - dokument z opisem lekarza weterynarii opisujqcy przyczyn^
zejscia oraz zaswiadczenie z zaktadu utylizacji.

§7

1. Umowa zostaje za'warta na czas okreslony od 02.01.2018 do 31.12.2018 r.
2. Kazda ze stron moze dokonac rozwia.zania umowy z 1-dno miesi^cznym okresem

wypowiedzenia lub w kazdym czasie za porozumieniem stron.

§ 8

Wszelkie spory wynikte ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane be_dq przez wtasciwy
dla Zamawiaja.cego Sa.d Powszechny.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksy

Cywilnego.
2. Umowe. sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze

stron.
3. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29- stycznia 2004 r. Prawo zamowieri

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poz. zm.) do przedmtotowego
zamowienia nie stosuje sie, niniejszej ustawy.

Wykonawca : Zamawiajqcy:

mgr Anna tarbacz


