
uMowA RPO 6140.5.2019
zawarla w dniu 01 kwietnia 2019 r. w Stoczku pomiqdzy
Gminq stoczek Nrp: 824-17-10-167, REGON 711 sg2144
reprezentowanq przez:
Wojta Gminy Stoczek - pana Zbigniewa Klusek,
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - pani Marzeny chmura
zwanq da lej,,ZAMAW|AJACYM"
a

scHRoNlsKlEM DLA BEZDOMNYCH ZWTERZAT W RADYSACH s.c., 1 2-23lBiata
Piska, Radysy 13, Nrp 849-158-90-63 REGON 365644163
reprezentowanym przez: Zygmunta Dworakowskiego
zwanym dalej,,WyKONAWCA',,

zgodnie z art' 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowienpublicznych (Dz. u. z 201g r., poz. 1gg6 z poln. zm.) zostara zawarta umowa
o nastqpujqcej tresci:

sl
Przedmiotem umowy sq uslugi polegajqce na wylapywaniu bezdomnych zwierzqtz terenu Gminy Stoczek ich przewiezienie i umieszczenie w Schronisku dlabezdomnych zwierzqt, Radysy 1g, 12 - 230 Biala Pisk a otaz przejqcie obowiqzkow
dalszej opieki nad nimi.

s2
wylapywany bezdomny pies/kot bgdzie bezzwlocznie przewieziony, przystosowanym
do tego celu samochodem w sposob niestwarza jqcy zagrozenie dla 2ycia i zdrowia
oraz niezadajqcym cierpien do schroniska wskazanego w 51, gdzie bgdzie podany
badan iom przez lekarza weterynari i.

s3
Wykonawca zobowiqzuje siq do:

1. zapewnienia zwierzgtom odpowiedniego wyzywienia, starego
do wody pitnej oraz opieki weterynaryjnej;

2- zalo2enia karty informacyjnej ze szczegolowym opisem leczenia,
wylapania, datq przekazania nowemu wrascicierowi - w tym dane
wlaSciciela:

dostqpu

z datq
nowego

3. zapewnienie uslugi weterynaryinej: w tym: m.in. szczepienia przeciwko
wsciekl izn ie, od roba czania, od kreszcz ania, zaczipowa n ia ;4. wykonywania zabiegow sterylizacji lub kastracji zwierzqt przyiqtych
do schroniska po 14-dniowym okresie kwarantanny;

5. prowadzenia dzialan zmierzaiqcych do czynnej adopcji zwierzqt
oraz przekazywania ich nowym opiekunom;

6. w razie koniecznosci, udzielenia pomocy zwierzqtom poszkodowanym
w wypadkach drogowych lub chorym w czasie nie dluzszym ni2 3 godziny
od chwili zgloszenia przez Zamawiajqcego;

7 . w razie potrzeby dokonac u6pienia Slepego miotu;



1.

2.

J.

4.

8' w razie potrzeby stwierdzon ei przez lekarza weterynarii dokonai uSpienia
chorego zwierzEcia i utylizacjijego zwlok,

9. w razie koniecznosci, odlowienia psa, ktory pokqsat czlowieka wykonawca
zobowiqzuje siq do jego schwytania i poddania obserwacji przez leKarza
weterynarii, z kt6rym ma podpisanq umowq na swiadczenie usrug w rym
zakresie;

s4
Zlecenie, o ktorym mowa w $1 porega na terefonicznym, wezwaniu wykonawcy
przez zamawiaiqcego do jego wykonania, potwierdzone wiadomosciq tj. e-mail.
osobami upowaznionymi do dokonywania zgloszeh ze stron y Zamawiaiqcego
jest: Wojt Gminy Stoczek - Zbigniew Klusek, Kierownik Referatu RpO - Jolanta
Kowalik.
wykonawca ma obowiqzek na wezwanie Zamawiaiqcego wykonac zleconq
mu uslugq w terminie niezwlocznym, a nieprzekra 

"= 4q"y^ 4g godzin , liczqc
od chwi I i zgloszenia przez Zamawiajqcego.
wykonawca zobowiqzuje sig do udziele nia Zamawiajqcemu wszel kich zqdanycn
informacji na temat realizacji przedmiotu umowy, a tak2e umozriwi
przeprowadzenia kontrori i wgrqdu do prowadzonej dokumentacji zwiqzanej
z realizacjq umowy. 

55
Rozpoczgcie biegu umowy nastqpuje z chwilq podpisania niniejszej umowy, a termin
zakonczenia na dzien 31.03.2020 r.

s6
strony ustalaiq za wykonanie przedmiotu wynagrodzenie w wysokosci:
' odl6w wraz z transportem i utrzymaniem psa w schronisku - 1400,00 zl brutto,
' odlow wraz z transportem i utrzymaniem szczeniaka w schronisku -2g0,00 zl

brutto

' odlow wraz z transportem i utrzymanie kota w schronisku - 500,00 zl brutto,. usypianie Slepego miotu _ 60,00 zl brutto
W cenq wliczone jest:
. odrobaczenie,
. szczepienie przeciwko chorobom zaka2nym,
. coroczne szczepienie przeciwko wSciekliznie,
o calodobowa opieka weterynaryjna (w tym wszelkiego rodzaju zabiegi

operacyjne),
. sterylizacja lub kastracja wg wskazanlekarza,
. zapewnienie czystoSci i dobrostanu zwierzql,. calodobowa opieka wykwalifikowanego personelu.

s7
wynagrodzenie okre5lone w $6 platne bqdzie po ka2dym wykonaniu zlecenia,na podstawie wystawionej przez Wykonawcq faktury, w terminie 7 dni od datyjej otrzymania. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury



w clqgu 7 dni, liczqc od daty je1 otrzymania i w przypa(jku zastrzezen, wvKonawca
bgdzie zobowiqzany do wystawienia faktury korygujqcel.

s8
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymaga1q, pod rygorern niewaznosci, formv
prsemnej w postaci aneksu podpisanego zgodnie prtez obie strony.

se
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

s10
Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzempla rzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajqcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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SCI.IRONISKO DL,A EEZDAMNYCH
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