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UMOWA 


Zawarta w dniu 31.12.2018r pomiydzy Gminq Mlynarze uL Ostrolycka 7 
reprezentowanq przez: 
W6jta Gminy - Adama Rupmskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marzeny Tarasiewicz 
zwana w tresci umowy "Zamawiajqcym" 
a Wieslawq Rykowskq prowadzqcq dzialalnosc gospodarczq pod - Firma 
Uslugowo-Handlowa CANIS, ul. Sikorskiego 10/3 07-400 Ostrolyka, kt6ra 
prowadzi schronisko dla zwierzqt w Kruszewie, gm. Goworowo, 
zwanq "Wykonawcq" 
zostala zawarta umowa nastypujqcej tresci: 

§1. 

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji uslugy odlawiania i 
umieszczania w schronisku bezdomnych ps6w, kt6re uciekly, zablqkaly siy lub 
zostaly porzucone przez czlowieka i nie ma mozliwosci ustalenia ich wlasciciela 
lub opiekuna. 

§ 2. 

Usluga dotyczy: 
1. Odlawiania bezdomnych ps6w po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika 
Urzydu Gminy, sluzby porzqdkowe, zarzqdc6w nieruchomosci lub mieszkanc6w 
gminy, ze zwierzyta pozostaj'! bez opieki, swobodnie przemieszczaj,! siy i 
stwarzajq zagrozenie dla bezpieczenstwa i porzqdku publicznego. 
2. Odlawiania bydzie dokonywal kompetentny personel schroniska po 
uprzednim powiadomieniu Zamawiaj,!cego i ustaleniu daty odlawiania zwierz,!t. 
3. Zwierzyta przebywajqce w schronisku zostanq objyte opiek'l poprzez 
zapewnienie im wlasciwych warunk6w bytowania oraz opieky weterynaryjnq. 
4. Sterylizacji albo kastracji, czy znakowania zwierzqt przekazanych do 
schroniska dokonywalo bydzie schronisko na sw6j koszt. 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie za wykonan,! uslugy, 0 kt6rej mowa w § 2 wynosi 1500,00 zl 
(slownie: tysi'lc piycset zlotych) plus podatek VAT za wszelkie czynnosci 
(odlowienie, przewiezienie do schroniska, zapewnienie opieki, w tym opieki 
weterynaryjnej) zwi,!zane z jednym zwierzyciem. 



2. Za uslugy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po jej wykonaniu i 
wystawieniu faktury VAT platnej w telminie 14 dni od dnia doryczenia faktury 
Zamawiajq.cemu. 

§ 4. 

Wykonawca oswiadcza, ze podczas wykonywania przedmiotu umowy bydzie 
stosowal przepisy wynikajq.ce z postanowien Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r 0 

ochronie zwierzq.t (t.j. Dz.U. z 20l3r poz. 856), a takze wszelkie inne przepisy 
regulujq.ce uSfugy objytq. lllllleJszq. umowq.. 

§ 5. 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020r. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych lllmeJSZq. umowq. bydq. mialy zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. 

Umowy sporzq.dzono w dwoch jednobrzmiq.cych egzemplarzach, po jednym dla 
kazdej ze stron. 
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tel. 603 703468,603703939 


