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lIMOWA Nr R/1/2021 

zawarta w dniu 01.02 .2021 r. pomi~dzy: 


1/ Gminq Hansk adres: Osiedlowa 4, 22 - 235 Hansk PierwszYL NIP 5651448276, 


reprezentowanq przez: 

W6jt Gminy - Marek Kopieniak zwanym dalej "lamawiajqcym" 


a 

2/ Maciejem Glijerem, przedsi~biorcq prowadzqcym dziatalnosc gospodarczq pod firmq 
"BAROS" - Maciej Glijer w Suchedniowie, ul. Berezow 76 d, wpisanq do ewidencji 
dziatalnosci gospodarczej pod nr 2099/2003 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Suchedniow, I\IIP 663-115-05-16, REGON 292776642, schronisko nr wet . 26103401 zwanym 

dalej "Wykonawcq", 

o nast~pujqcej tresci: 
§1 

Zamawiajqcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajqce na: 
1. 	 Wytapywaniu bezpanskich zwierzqt z terenu Gminy Hansk i przewiezieniu ich do 

hotelu dla zwierzqt mieszczqcego si~ przy ul. Berezow 76 c w Suchedniowie, 
a nast~pnie, przewiezieniu ich do schroniska dla zwierzqt mieszczqcego si~ w 
Suchedniowie przy ul. Berezow 85 a (numer identyfikacyjny 26103401). 

2. 	 Odtawianiu bezpanskich zwierzqt. 
3. 	 Przetrzymywaniu bezpanskich zwierzqt w schronisku dla zwierzqt b~dqcym wtasnosciq 

Wykonawcy. 

§2 


Do powyiszych czynnosci wykonawca przystqpi najpozniej w ciqgu 24 godzin od 
otrzyman ia od Zamawiajqcego zgtoszenia. Wykonawca przystqpi do wykonywania w/w prac 
wytqcznie po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajqcego. 

Telefon kontaktowy to: 41 25 44 220 - od 7:00 do 15:00, 515 732 363 - catodobowo. 

§3 

Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac: 
- Urzqdzenia i srodkil 

1. 	 Lasso na tyczce min. dt. 1,5 m 
2. 	 Siatka sznurkowa 

3. 	 Klatka do transportu pow. 1 m 2 

4. 	 R~kawice ochronne 
5. 	 Zywotapka 
6. 	 Aplikator Palmera 

- Transport zwierzqtl 

1. 	 Samoch6d przystosowany do transportu zwierzqt, wewnqtrz znajduje si~ klatka 0 

powierzchni powyiej 1 m2 kwadratowego. Samochod dopuszczony do uiytku na 
podstawie decyzji nr PIWet.26102816/01/13 wydanej przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Skariysku Kamiennej (numer identyfikacyjny pojazdu 26102816). 

2. 	 Miejsce do przetrzymywania wytapanych zwierzqt. 



3. 	 Humanitarne traktowanie zwierzqt w czasie wytapywania, przetrzymywania 
transportu. 

§4 

Przed odwiezieniem Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia Zamawiajqcemu ilosci 
wywozonych zwierzqt, a Zamawiajqcy do sprawdzenia i potwierdzenia ilosci odtowionych 
bezpanskich zwierzqt. 

§5 

Za wykonanie prac okreslonych w § 1 umowy Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ z ptacic 
Wykonawcy wynagrodzenie jednorazowe brutto w kwocie: 

Usluga 
Netto 

Stawka 
VAT% 

Brutto 

1 

Usluga weterynaryjna zwiqzana z przyjyciem psa do 
schroniska (sterylizacja, kastracja, obowiqzkowe 
szczepienia od chor6b zakaznych i wscieklizny, 
odrobaczanie, odpchlanie, chipowanie. 
Zapewnieniem calodobowej opieki weterynaryjnej. 
(oplata j ednorazowa) 

1203,70 zl 8% 1300,00 zl 

2 Transport do schtoniska w obie strony 
w przypadku nieodfowienia psa rowniez pfatny 

243,90 zl 23% 300,00 zl 

3 
Odfowienie jednego bezpanskiego psa 162,60 zl 8% 20 ,00 zl 

Wynagrodzenie b~dzie wyptacane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawc~ w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego na konto bankowe 

wskazane na fakturze. 

§6 

1. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ przetrzymywac odtowione zwierz~ w hotelu lub schronisku 
dla zwierzqt BAROS b~dqcym jego wtasnosciq do momentu adopcji lub natmalnej 

smierci zwierz~cia. 
2. 	 W przypadku adopcji lub smierci zwierz~cia Wykonawca zobowiqzuje si~ 0 tym fakcie 

niezwtocznie powiadomic Zamawiajqcego. 

§7 

1. 	 Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. 



< • 

2. 	 Kazda ze stron moze dokonac rozwiCjzania umowy z 1-dno miesiE:cznym okresem 

wypowiedzenia lub w kazdym czasie za porozumieniem stron. 

§8 

Wszelkie spory wynikte ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane bE:dCj przez wtasciwy 

dla ZamawiajCjcego 5Cjd Powszechny. 

§9 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszCj umowCj majCj zastosowanie przepisy Kodeksy 

Cywilnego. 

2. 	 UmowE: sporzCjdzono w dwoch jednobrzmiCjcych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze 

stron. 

3. 	 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29- stycznia 2004 r. Prawo zamowien 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poz. zm.) do przedmiotowego 

zamowienia nie stosuje siE: niniejszej ustawy. 

Wykonawca: 
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