
Umowa

zawartaw dniu 22 grudnia 2020 roku pomigdzy:

Gmin4 Miastkowo, ul. l,om2yfiska 32',18-413 Miastkowo

NIP: 7 1 8-209-59-60, REGON: 450669950

reprezentow anE przez Kazimierza G 6 rs kiego -W 6j ta G m iny Miastkowo'

zw an1 dalej,,,Zamawiaj 4cYm "

a

Firm4 uslugowo-Handlowa CANIS, 07-410 ostrolgka ul. Sikorskiego l0/3

NII'}:758-001-10-52
zwanym,.Wykonawc4"' reprezentowanq ptzez Wieslawg Rykowsk4 prowadz4c4

schronisko dla bezdomnych zwierz4t w miejscowoSci Kruszewo 34135' gm' Goworowo'

$1

zamawiajqcy zleca,a wykonawca przyjmuje do wykonantazadanie pod nazwil

,,Odlawicrniu ornz opiekit nod ieztlomnyni lwierzgtami z terenu Gminy

Mitrstkowo w 2021r., stanowiE cytln't.agro'zenie dla zdrowia mieszkaric6w'

Q2

1. Wykonawca zobowi4zr"rje siq do

a) , ylapy*a'ia b.rdo*ny"it zwi*z4l przy wykorzystaniu utzqdzen i Srodkow

sluz4cych do wyiapywania bezdornnych psow tj. siatka, chwyiak iub poprzez \ch

czasowe usypianie'przy u1yciu b.oni pnc'umatycznej wyposazonej w strzykawki ze

SrodkiemusYPiajqcYn-r, -,-r^
b) uylapywania psow nie pciz.nicj niz w ci4gtr 24 godzin od motnentu teletbnicznego

zgloszenia przez Zamar.r'iaj4cego, I * 
'frzypaclkacl-' 

szczeg6lnych (pogryzienie'

podejrzenie o wSciekli znQ, zagtoZenie bez.preciet'rstwa mieszkaric6w gminy) odlow

tgdri. przepro wa dzany w try b ie naty chm iastowy m'

4. Doko,anie odlowu psa, kt6ry pogryzl cziowieka. i dostarczenie go do lekarza

weterynarii w celu poddania obseiwacji w czasie 12 godzin od zgloszenia

zawiadomienia,
c) odtransportowanie samochodem towarowo- osobowym przystosowanym do przewozu

zwieytall do schroniska ltrb lecz-r-ricy wetcrynaryincj ltrb z-aper'l'nieuie w razie potrzeby

pomoc), lekarsko_ *.i"rynoryjnej w ramach posiaclanych p|zez siebie umow.

i. iupi"^ienie opieki wetcrynaryjnej w. tym Y szczegolnoSci:

a)sfotografowanieodlowionegozw\etzEc\apoprzyjgciudoschroniskaijego
oznakowanie,
U)prr.pro*adzeniel4dniowejkwarantannyodlowionegozwrctz]qcr4
c) wykonywuni. ,uui"go* ,r.rytiracji lub kastracji psow prz..yjqtych do schroniska po 14

dniowl'm okresie kwarantannY'

\A*

!

Z



d) zapewnienia zwierzQto.m odpowiedniego wy2ywienia z uwzgrgdnieniem dziennych
ilT"r#teniowvch 

w zateznoicr od potrib ;i#;;;;;, 
"t,.*iJrri"irl'roi.eo dostspu

e) stworzenia odpowiednich warunk6w bytowania, poprzez zapewnienie zwierzgciuegzystenc-ii adekwatnej do potrzeb danego gatunku. rasy. plci i wieku.
1"ilXfi:ll'rffi'"'' zmierzaj*'v'n in ;,t;;;il;.;r p,o- oraz przekazywanie ich
4' Prowadzenie ewidencji przyiEtych i oddanych do adopcji zwierz4t.5. Prowadzenia strony irt".n"to*.;, nu,ttor"; .r*;;;: znie bgdzie umieszczai, zdjgciaps6w odiowionych z terenu gminy"przebywaj*cych w schronisku.6' Przekazywanie zu u*iui4rt"ni, lu, na p6l roku dokumentacji fotograficznejodlowionych i pozostaiEcych * ,.t-,runirt u r.wieiz't ;;;;;", gminy Miastkowo.

.l', Strony ustarajq, ze wyrapy*"ri.-^!*sdj-rrr, zwierzqt bgdzie nastgpowalo potelefonicznym zgloszeniu przez 
'pracownika 

ZamawiaiEc.ego: kt6ry poinformujewykonawca o rokarizacji bezdomnyi ,*i.rz4t w terminach okresronych w $ 2.2' odbi6r ps6w ze ichroniska 'prr", 
wlaicicieri rub przekazywanie [r, nowymwlascicielom moze nast4pii po odbiciu. r4 dnioweir.*uiunrunny.3' wladciciere ps6.w *u3a pru*o- ao odbioru .*",.r,, ps6w, kt6re znarazry sigw schronisku, po oplaceniu i.o.aow zwiqzanych , *ituiuniem i pobytem w schroniskuzgodnie z obowi}zuj4cymi cenami i 

"p*^i,^^;lr.'r.trj'll,t adczone przezschronisko.4' w przypadku nie ustalenia wiasciciela tuu 
'ni. 

zgloszenia sig przez niego
5:;$Ulska 

w ci4gu 14 ani oa dnla umiesz.r.rir'pr", mo.eon byi przez.naczony
5' wykonawca zapewnia calodobouy kontakt pod nr,rmerem telefon u 60370346g.

?: :y r:!-on4 uslug g zam aw iai E r ruoru. |,lrko nawcy nast gpui 4c4 kwot g :r. 1s00,00 zl plus obowi4zui* ,;i.o";; jilil;ffi;;r";lr" 
orr.

'; X::kHil :ffffi ,ffi 
,i,L a,., i. ob.j n,,i; . ;; ;; ;; k o s zy r e atizacj iu sru g i uj s te

3. Zaplata nast4pi w terminie l4 dni po dostarczeniu faktury.

Umowa zostaje zawartana okres od dnia , t,f,.rr,u 2021 ndo 3l grudnia 2021 r.

$6
Zamawiaiqcy zasttzega sobie prawo do kontrolowania dzialalnosci wykonawcyw zakresie, kt6rego przedmiotem.jest ninie.jsza Ltmowa.
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W przypadku odst4pienia od umowy przez Wykonawcq z przyc-ryn leZ4cych po Jego

stronie i wyst4pienia szkod lub dodaikowych kosztow, zwiqzanych z powierzeniem

uslug innemu wykonawcy. koszty z'tym zwiqzane pokryje " Wykonawca"'

$8
l. W przypadku ka2dorazowego stwieidzenia nie wykonania lub nienale2ytego

wykonania umowy Wykoru*. a:zaplaci 7'amawiapcemu karq umown4 wysokoSci 500

zlotych. : r_^^_^ +^1,;nnnatqazr
2. Kara umowna moze zostac pobrana przez zamawtalqcego takze poptzez potl4cenle

z wystawionej fakturY.

$e
wykonawca nie moZe powierzyc *ykonuiia umowy innyrn osobom bez uzgodnienia

zZamawtaiEcym.

$ 10 
Kodeksu

Wsprawachnieuregulowanychniniejsz4umow4maj4zastosowarueprzeplsy
Cywilnego

$11

UmowE sporz4dzono w dwoch jednobrznii4cych egzemplarzach po jednym dla kazdej

strony
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