
Umowa

zawarta w dniu 2 stycznia 2019 roku pomigdzy Gmin4 Miastkowo zwanq
w treSci,,Zamawiaj4cym"
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reprezentow aD4 przez:
Kazimierza G6rskiego- W6jta Gminy Miastkowo,
a Firm4 Uslugowo- Handlow4 CANIS, 07-410 OstrolQka, ul. Sikorskiego 10/3 prowadz4cq
Schronisko dla bezdomnych zwierz4t CANIS w Kruszewie 34135
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Przedmiotem umowy jest wylapyr,anie, dostarczanie do schroniska i zapewnienie opieki
bezdomn.vm zu,ie rzgtom stanowi4c.vm zagro2enie dla zdrouia mieszkairc6q' Gminy Miastkou,o

I . Wykonawca zobowiqzuje sig do
a) wylapywania bezdomnych zwierz4l przy wykorzystaniu urz4dzeri i (rodk6w siuZ4cych do
wylapywania bezdomnych ps6w tj. siatka, chwytak lub poprzez ich czasowe usypianie przy uiryciu
broni pneumatycmej wyposazonej w strzykawki ze Srodkiem usypiaj4cym,
b) wylapywania ps6w nie polniej niz w ci4gu 12 godzin od momentu telelonicznego zgloszerua
przez Zamawiajqcego, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach niezwlocmie,
c) odtransportowanie samochodem towarowo- osobowym przystosowanym do przewozu zvierz4t
do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej lub zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko-
weterynaryjnej w ramach posiadanych przez siebie um6w
2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczeg6lnoSci:
a) sfotografowanie odlowionego zwierzgcia po przyjgciu do schroniska ijego oznakowanie,
b) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny odlowionego zwierzEcia,
c) wykonywanie zabieg6w sterylizacji lub kastracji ps6w przyjgtych do schroniska po 14 dniowym
okresie kwarantanny,
d) zapewnienia zwierzEtom odpowiedniego wyZywienia z uwzglgdnieniem dziennych norm
Zywieniowych w zaleznoici od potrzeb biologicmych zwierzgcia i stalego dostgpu do wody,
e) str,rorzenia odpowiednich warunk6w bytowania. poprzez zapewlienie zuierzqciu egzystencji
adekwatnej do potrzeb danego gatunku, rasy, plci i wieku,
3. Prowadzenie dzialah, zmierzal4cych do czynnej adopcji ps6w oraz przekazywanie ich nowym
opiekunom.
4. Prowadzenie ewidencji przyjgtych i oddanych do adopcji zwierzqt.
5. Przekazywanie Zamawiajqcemu raz na p6l roku dokumentacji fotograficznej odlowionych
zwierz4t z temu gminy Miastkowo.

$3
I . Odbi6r ps6w ze schroniska przez wlaScicieli lub przekazywanie ich nowym wlaScicielom moZe
nast4pii po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.
2. WlaSciciele ps6w maj4 prawo do odbioru swoich ps6w, kt6re znalazly sig w schronisku, po
oplaceniu koszlow zwiEzanych z wylapaniem i pobytem w schronisku zgodnie z obowi4zuj4cymi
cenami i oplatami za uslugi Swiadczone przez schronisko.
3. W przypadku nie ustalenia wlaSciciela lub nie zgloszenia sig przez niego do schroniska w ci4gu
i4 dni od dnia umieszczenia psa, moZe onbyt przemaczony do adopcji.

$4
Za lwiadczonq uslugg Zamawiaj Ecy zaplaci Wykonawcy nastgpuj4c4 kwotg
1 . 1400,00 zl plus obowi4zujqcy VAf za jednego odlowionego psa.

$2



2 wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji usiugi ujgte w
przedmiocie zam6wienia.
3. Zaplata nast4pi w terminie l4 dni po dostarczeniu faktury.

$s
Umowa zostaje zawarta na okes od dnia 2 stycznia 2019r. do 3l grudnia 2019r.

$6
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do kontrolowania dzialalno6ci Wykonawcy w zakresie, kt6rego

przedmiotem jest niniejsza umowa.

$7
w przypadku odst4pienia od umowy przez wykonawcQ z przyczln le24cych po jego stroniei wyst4pienia szk6d lub dodatkowych kosz6w, zwi4zanych z powierzeniem urlug i*.ru
wykonawcy, koszty z tym ztti4zane poktyje ,, Wykonawca,'.

$8
1. w prrypadku kazdorazowego stwierdzenia nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu karg umown4 wysokoSci 500 zlotych.
2. Kara urnowna moze zosi.ae pobrana przez Zamawiajqcego takze poprzez potr4cenie
z wystawionej faktury.

$e
powierzyi wykonania umowy innym osobom bez uzgodnienia

$ 10
w sprawach nie uregulowanych niniejsz4 umowE mai4 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

$ ll
umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kazdej strony

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Wykonawca nie mo2e
zZamatiajqcym.
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