
UMOWA Nr 2 /2017

zawarta w dniu 02.01.2017 pomiędzy:
1/ Gminą Łoniów reprezentowaną przez :
Pana Szymona Kołacza – Wójta Gminy Łoniów
przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Joanny Szaraniec 
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

2/  Maciejem  Glijerem,  przedsiębiorcą  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą
„BAROS”  –  Maciej  Glijer  w  Suchedniowie,  ul.  Berezów  76  d,  wpisaną  do  ewidencji
działalności gospodarczej pod nr 2099/2003 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów,  NIP  663-115-05-16,   REGON  292776642,  schronisko  nr  wet.  26103401
zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:
§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:
1. Wyłapywaniu bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Łoniów i przewiezieniu ich do

hotelu  dla  zwierząt  mieszczącego  się  przy ul.  Berezów 76c  w Suchedniowie,  a  w
przypadku wolnych miejsc, przewiezieniu ich do schroniska dla zwierząt mieszczącego
się w Suchedniowie przy ul. Berezów 85 a (numer identyfikacyjny 26103401).

2. Odławianiu bezpańskich zwierząt.
3. Przetrzymywaniu bezpańskich zwierząt w hotelu lub schronisku dla zwierząt będącym

własnością Wykonawcy.
§ 2

Do powyższych czynności  wykonawca przystąpi  najpóźniej  w ciągu 24 godzin od
otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia. Wykonawca przystąpi do wykonywania w/w prac
wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.

Telefon kontaktowy to: 41 25 44 220 – od 7:00 do 15:00, 607 596 920 – całodobowo.

§ 3

Warunki  jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac:
-   Urządzenia i środki,

1. Lasso na tyczce min. dł. 1,5  m
2. Siatka sznurkowa
3. Klatka do transportu pow. 1m. kwadratowego
4. Rękawice ochronne
5. Żywołapka 
6. Aplikator Palmera

- Transport zwierząt,
1. Samochód  przystosowany  do  transportu  zwierząt,  wewnątrz  znajduje  się  klatka  

o powierzchni powyżej 1 m2  kwadratowego. Samochód dopuszczony do użytku na
podstawie  decyzji  nr  PIWet.26102816/01/13  wydanej  przez  Powiatowego  Lekarza
Weterynarii w Skarżysku Kamiennej (numer identyfikacyjny pojazdu 26102816).

2. Miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt.
3. Humanitarne  traktowanie  zwierząt  w  czasie  wyłapywania,  przetrzymywania  

i transportu.



§ 4

Przed odwiezieniem Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ilości
wywożonych zwierząt, a Zamawiający do sprawdzenia i potwierdzenia ilości odłowionych
bezpańskich zwierząt.

§ 5

Za wykonanie prac określonych w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie jednorazowe brutto w kwocie:

Usługa
Netto

Stawk
a VAT

Brutto

1

Usługa weterynaryjna związana z przyjęciem psa do hotelu lub 
schroniska (sterylizacja, kastracja, obowiązkowe szczepienia od 
chorób zakaźnych i wścieklizny, odrobaczanie, odpchlenie. 
Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej. (opłata 
jednorazowa)

1203,70 zł 8 % 1300,00 zł

3 Odłowienie jednego bezpańskiego psa wraz z transportem 162,60 zł 23 % 200,00 zł

Wynagrodzenie  będzie  wypłacane  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę  
w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  na  konto  bankowe
wskazane na fakturze.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się przetrzymywać odłowione zwierzę w hotelu lub schronisku
dla  zwierząt  BAROS  będącym  jego  własnością  do  momentu  adopcji  lub  naturalnej
śmierci zwierzęcia.

2. W przypadku adopcji lub śmierci zwierzęcia Wykonawca zobowiązuje się o tym fakcie
niezwłocznie powiadomić  Zamawiającego

3. Gmina Łoniów zastrzega sobie prawo do kontroli Schroniska w zakresie sprawowania
opieki nad zwierzętami, informacji o postępowaniu z przekazanymi zwierzętami oraz
dokumentów potwierdzających właściwe prowadzenie Schroniska.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
2. Każda  ze  stron  może  dokonać  rozwiązania  umowy  z  1-dno  miesięcznym  okresem

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w każdym czasie
za porozumieniem stron.



§ 8

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy
dla Wykonawcy Sąd Powszechny.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksy
Cywilnego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.

3. Na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29-  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.1655  z  póz.  zm.)  do  przedmiotowego
zamówienia nie stosuje się niniejszej ustawy.

Wykonawca :                                                                 Zamawiający:


