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$1
Przedmiotem umowy jest wylapywanie, dostarczanie do schroniska i zapewnienie opieki

bezdomnym zwierzgtoi stanowiEry m zagrozenie dla zdrowia mieszkahc6w Gminy Miastkowo

$2

1. Wykonavvca zobowi4zuje sig do

a) rq,lapvr,r,ania bczd,r*ny.t 
' 

,wicr7ql przy wykorzystaniu urz4dzeh i Srodkow sluZ4cych do

r,r,ylap1'wania bczci6tttt-t1'clt psow tj' siatka. chwytak liib poprzez ich czasowe usypianie przy $ryciu

broni pr-reumat-vcznej wyposazonej w strzykawki ze Srodkiem usypiaj4cym,

b) wyiapywania pr6* nie pOZnie; nl2. w ciqgu 24 godzin od momentu telefbnicznego zgloszenta

,rrr", Z.imawiaj[cego. a w prz.vpadkach szczeg6ln-.rch (pogryzieni*. podcjrzenic: o w"iciekiiznq'

zagro'Zcnte beipieizetrstwa mieizkaricow gminy) odl6w bqdzie przeprowadzany w trybie

natychmtastowYm.
4. Dokona,ie ocllorvu psa. kt6ry pogryzl cztowieka i clostarczenie go do lekarza weterynarii w celu

podtiania obserrvac.ii w czasie 12 godzin od zgloszenia zawiadomienia,

c) ocitransporlowalie samochoclem towarowo- osobo*ym przystosowanym do przewo'zu zwtetz4l

do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej lub zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko-

weterynaryjnej w ramach posiadanych przez siebie um6w'

2. Zapevnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczeg6lnoSci:

a) sfotografbwanie odlowioneg o-)*ierrqiia po p'zyiEciu do schroniska i jego oznakowanie'

uj prr.liru*adzeni e 1 4 dniowej kwarantanny odiowion ego',wierz,gcra,

c) wykon'wanie zabieg6r.r,srerylizac.ii lub kastrac.ii ps6w przyigtych do schroniska po l4 dniowym

okrcsrc kr.^, arautannl ,

d) zapcwnienia ,r"i"rrqtu* ocipolViedr-ricgo wy'zywienia z- r-rwzglgdnieniem dziennych nolrn

zywieniowych w zale2nosci od potrzeb biologicznych zwierzgcia i stalego dostgpu do wody'

e) stworT,cnia orlpowieclnich warunkow bytowania, poptzot zapewnienie zwierzqciu egzystenc.ii

adekwatnej do poirzeb danego gatunku. rasy, plci i wieku'

3. prowadz eme dz1,lan. 'rnireiui4cych do- ciynnei adopcji ps6w oraz ptzekazywanie ich nowym

opieliunon-r.
4. Pftrrvaclzenie cwiden,:.ii przyjctych i oddanych clo adopc.ii 't,wierz4t.

5. prowadzenia stro,1,"ini.*.t.*ej. na ktirrej systematyczme bqdzie umieszczac zdjqc\a ps6w

odiowionych z terenu gminy pi"zcbywaj4cych w schronisku'

6. Przekaz;rwanie Z,amawtaj'4cclrlu taz'na pol roku dokumentacji fotograftcznel odlowionych

i pozostaj4cych w schronisku zwietz4lz terenu g3]nl' Miastkowo'
QJ

l.Stron'v,trstalajq.zewr,lapywaniebezcionlnychzwierz4lbgclzienastgpowaiopotelefonicznym
zgloszeniu p,7.ez,pru.o*nik, Zamarvia.j4..g,," ktnry poir-rlbrmr'rje wykonawog o lokalizacji



bezdomnych zwierzqt w terminach okreSlonych w $ 2.
2. Odbi6r ps6w ze schroniska przez wlaScicieli lub przekazywanie ich nowym wlaScicielom moze
nast4pii po odbyciu l4 dniowej kwarantanny.
3. WlaSciciele ps6w maj4 prawo do odbiorr-r swoich psow kt6rc znalazly siq w schronisku. po
oplaceniu koszt6w zwi4zanych z wylapanrem i pobr.tcnr vr,,schronisku zgeclnic z obowiaz,j4cymi
cenami i oplatami za uslugi Swiadczone przez schronisko.
4. W przypadku nie ustalenia wiaSciciela lub nie zgloszenia siq przez niego do schroniska w ci4gu
14 dni od dnia umieszczenia psa, moze on byi przeznaczony do adopcji,
5. Wykonawca zapewnia calodobowy kontakt pod numerem telefonu 603 703 468.

$4
za swiadczon4 uslugg zamawiaj Ecy zaplaci wykonawcy nast gp uj 4c q kwotg
1 . 1219,50 zl plus obowi4zuj4cy VAT za jcdnego odlowionego psa.
2. wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
w przedmi o cie zamowienia.
3. Zap\ata nast4pi w terminie l4 dni po dostarczeniu faktury.

realizacji uslugi ujgte

$s
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 2 stycznia 2020r. do 3l grudnia 2020r.

s\6

ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania clzialalnoSci Wykonawcy w zakresie, kt6rego

przedmiotem jest niniejsza umowa.

$7
W przypadkr-r odstapienia od umor,\,\' prze:,_W)ik_onawcq 7- przycztrrn ]e14c1yclt po jego stroniei wyst4pienia szk6d lub dodatkouych kosztriw 'zwiqzanycit'z pu*i"rr.ni.*- ,rtrg i*emu
wykonawcy, koszty ztym zwi4zane pokryje ,, Wykonawca".

Y

$8l. W pr4ypadku kazdorazowego stwierdzenia nie wykonania lub nienale Lytego wykonania umowy
wykonawcazaplaci Zamawiajqcemu karg umown4 wysokosci 500 zlotych'.
2' Kara umowna moze zostac pobrana przez Zamawiaj4cego takze poprzez potr4cenie
z wystawionej faktury.

Wykonawca nie moze
zZamawiaj4cym.

se
powierzyc w1'konania ulnowy innym osobom bez uzgodnienia

$10
W sprawach nie uregulowanych niniejszE umow? maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

$ 1l
Umowq spotz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po.jeclnym clla kazciej slrony

ZAMAWIAJ,{CY

iKARBNIK GMINY W

WYKONAWCA f
w'T,,m*,.-,kkY

Wieilawa RYkowska

z

ul, Slkorsklego 10/3, 07'410 Ostrolgka

Nrp, zsaoorlos2, RE60N: 5s006e425

tcl,603 703 468,603 703939

mgr
I,:WA

Boienh Wil, ierz Gbrskt


