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Unrorła

zalrr*rta rv dniu 24 grudnia 2t}l8r.

I)oruiędz1,;

Gnl iną ł,aIlięta , ł,,anięta 16, 99-3 06 Łanięta, NIP 775-24-06- l l4. REGON 6 l 10 t 572 1 t,eprezetrtor,vaną
przez 1'ornaszff Szczęstl€go * Wójta Grłiny zwanyln daiej ,,Zamawiającynt",

Schroniskiełn dla Bezciorłrrrych Zwierząt s,c z sieclzihą Radysy l3. i2-230 Biała Piska

rcpfezento\Ą,ttllytll przez: Pana Zy,ginunta Dworakcrvskiego. z-§lal]yln rv dalszej części
Wl,konatvcr1" o następujłpej treści :

§ł

Zanlarł,ia,iąc1,, porvierza a Wykonawca przyjnluie ..Wyktlnanie usłLrg polegających na utrzl,nranitt
|rezpaliskich (Lrełdtlrnnvch) 1lsórv zteretrtl Gniiny l"anięla, ich transporcię ol,az utrzynranitt lv
sclrrirltisku dla zuiierząt wraz,ż,_ usłlganti por,viązalryni" zgodrrie z r:borviązrrjącynri r.v fynr zakresie
prz_episanri i zasadami,

§2

1. Złikre s przedmiotu Llmo\Ąry obejnrrrjc:
- tltl,;ryll,}\,wanię zrł,ierzą{ przebywającyclr rv sclrronisku,
- zalrclr,;lienie zwielzętorn Lrieżącegtr utrzyttrarrla i rlpieki rvyilikajryej z pi,zepisółi i ogolrlic

pl,z3,iętych,zasacl- §| ĘJl]l ttsypianie ślepyclr rliotórv. Lrtvlizac.ie zwłak padłych ltr|r poclclarłych
eLltanazj i.

- zallervtlieltie stałegr,: elozoltt itlpieki wetol,yl]ary/illej. a ił,szczegolności opleki rveterynalyjnej
nail zwiezętanl i llorł,t,l 1lrz_1, iętyrn i do schlon iska,

- zapeu,rrielrie zn,ierzętottl oborruiązkoł.vych szczepieli.
- plorvadzenie elł,iclencji beztlomny,ch zrvierząt pochoclząc;lclr z terenu Gnriny ł-anięta z-e

lvskazłrnierrr daty przyjęcia clo schronislta, unrów adopcyjnych,
- tlziałallia prorvaclzące do zapeił,nienia norłyclr opiekrłnów (actopcja),
- przeplowadzanię sterylizac.ii i kastracji zrvierząt addarvarlych do adopcji.
7. l)clrvyższe usługi nlieszczące się iv przedrniocie umł:rvy lnuszą odbywac się zgodnie z usta§,ą z

clnia 21 5ięl,priia 1997 r, tr ochlolrię zrvierząt (tcltst.iednoiity Dz. U z2al3 r,. poz. 85(i z poźn.
zlll. ) or,łz Rczporządzenienl Ministra Ilolnictlva i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerlvca 2004 r. rv

slrrarvie szczegółorr,ych rvl,rnagari rveterynaryjrly,ch dla prowadzenia sc[rrt:nisk dta zlvierząt (

Dz. l} z20I 8 r., poz. l 840 z 20l 8r, 650, 663 ) oraz Rozporządzenien Ministra Rolnictlva i

Rozwojł"r Wsi z drlia 23 częl"wca 2004 r. lv sprar,r,ie szczegółor"vyclrwyt,nagati rveteryllaryjrlych
dla prorvaclzelria schronisk clla zwierz{{T}z.U zżOa4r, poz, 1657) i innyniprzepisami
dOtYcząc3,nr i preednr iotu zanrórvien ia,

3, Wl,kcltlalvca otl nroltellttr ;rrzejęcia zrvierzęcia biętze złl niego połną ocipolviedzialrłość.

§3

NiniejszaLl1ll0\1l& lł.ostaje zalvarta l1ź,l czas ozllaczol}y tj.od 0l stycznia20]9rokudo3lgruclnia
20i9 rolętl, ajej rozr.viązalrie rnoze nastąpić plzez stilony zjednomiesięcznyrn rł,ypor,viedzenietn.
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l. §trorły Lrstalaią następująpe jednostkęrve ceny brutto za p$suezęgolne usługi mieszczące się w

plzedtrl iocie unr$wy:
l) za każclą rozpoczętą dobę pobyrr.iednego dorosłego psa w sohronisku licząc od darria

przlęcia do Sclrroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji w wysokości: 6,00 zl, w tym Padatek
VAf wg obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury, także w przyp*clku wygaŚnięci*

niniejszej Llmowy,
ż) Oclłorvienie i clostarczenie jednego psa di: schroniska- 1?0,CICI zł w tyn podatek VAT wg

obowiąeuiącej stawki.
2. Za należytg wykonartie usługi Wykonfiwcfi przekładał będzie Zarnawiającernu faktury Po

u pływ ie kaźdegtł rn ies iąca kalendarzorvego.
3. Wy.rlagrodzenie lrędzie płatlre w ciątl l4 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wys{awionej faktury wraz,z infornracją o której nlolva w ust_ 6.

4. beny określatrę w ust.l nie ulegają zmianie w okręsie obowiąrywania niniejsĄ §mowy.

5. W przypadku przekroczelria przez Zamawiającego tenninu płttrroŚci wYnagrodzenia

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe,
6. Wykotlar.vca zoborviązany jest dcl przeclkłaclania Zamawiającętnu \yraz z fakturą ZĘ§tawięnia

obcilll rljącego:
1) stalr zrvierząt na początek okresu rozliczeniorvego,

ż} ilośc erł,ierząt przyjęą"ch do sclrrcniska w danyrn miesiącl"t,

3) ilość ervierząt zdjęr}ch z ewidencji ze wskazanient daty przekazania do utylizacji/adoPcji"

4) stan zwierząt na koniec danego okresu rozliczeniowego,
5i intbnrrację Źarvierającą liczbę wykonanych w darrych miesiącu zabiegów sterylizaoji i

kastracj i,

§5

l . Wykonatvca ponosi pbŁlą ocipowiedzialrrość za zapewnienie nalezytYch warunków dla

utrzylnywellycłr zw ierząt.
2. Wykotrarvca gr,varantule nalezytą oę z zgodrtą zobowiązującymi pruePisam i Prawa i

rłytyceny m i j akośc rea! izacj i przedm i otu zam órł, i enia,

3. Zarnawiający za§tfzega sobie prawo kontroli w złkręsie objętym niniejszą umową.

4. Wyltorrarł,ca givarantLrje odłowięnie psa w czasie 12 godzin od chwili zgłclszenia, a Po

w,vpadku lub pagryzieniu przez psa w czasis 4 godzin.

§6

Wykorrawca zobowiązaily będzie do zapłaty na rzecz zamawiającogo kary umownej w wysokości

l zł za każdą godzillę w opóźnieniu w odłorvienia psa

§?

po uplyrvie terltlitlll obowiązywania ninięjszej *mo}vJ- zamawiający będzie Pokrywał kosz§

utrz}mania za przyjęt§ psy na warunkae lł okrcślonych nirriejszą umową do czasu odębrania.

§8

Wykonarvca wydaje zrvierzęta llo§lelnu ,uvłaścicielowi lub opiekurrowi w clparciu o zawaftą ul]1owę

adopcyjną określającą prawa i obowiązki stron,

§9

Wykonau,ca oświadcza. ze posiada niezbgdne kr,valifikacje i specjalistyczlly sprzęt do wYkonania

plzerltnicttl Lltl,lt]wv otęz zęzwolerrie tra prolvadzenie schrcrriska dla bezdomrlYch rwierząt. WYkaz

ureądzeń i śrcldków, przy któryclr pomocy zwierzęta bęclą q,-łap}Ąvane oraz wykaz śmdkótv do

przelłloztl zwierząt określa załącznik nr l clo niniejszej umo\Ę/,

§lt} rry{§



Do koordynacji zadań wynikających z niniejszej unowy §trony wyznaczająnastępująca osoby:

fimina ł,arrięta Jurkorvski Pawgł te|.609 388 30S

I]arbala Baw*j tel.667 65777?

Wykorrawca Zyglnunt Dworakcwski tel. Sill 622 78q,506 7l3 343

§1l

l ) W sprarvaclr nietlregrtlorvarlyclr nirriejszą uJnową mają za§t§sowanie przepisy Kodeksu
('ylł,ilnego.

2) Wszystkie ewentualne si]ofne krvęstię płwstałę na tle łvykcu:ywania niniejszej umowy strony
roestrzygać będą polrrbor,r,nie, Strony ustalają źe w razic powsłania sporu nierozstrzygniętego
polłbownie, do jego rozpatt,zenia właściwy będzie §ąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zarnawiającego.

§l2

Wszelkie znriarly ul1101vy mogą nastąpić w fonnie pisemnej porl rygorem niewaznoŚci lv postaci

atlekstt.

§t3

lnteglalną część urrrowy stanowi oferta Wykonawcy.

Umowę sporządzono w trzeclrj#nobrzmiącycn.l'rl*o'-rzach- jeden dla Wykonawcy, dr'a dla

Zalllarvia.iące go,

Zamarviiriący
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