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zawarta w dniu L marca 2013 roku w Belsku Du2ym, pomiqdzy Gminq Belsk Du2y, z siedzibq

05-622 Belsk Du2y, ul. Jana Kozietulskie go 4A, NIP: 797-19 -30-946, REGON: 670223505,
reprezentowana przez Pana Wtadystawa Piqtkowskiego - W6jta Gminy, zwanq dalej

,,Zamawiajqcy fr", a Pa n em Wojci ech e m Kowa lczyki e m, p rowa dzqcym dzi ata l n oii
gospodarcza pod nazwE: Przychodnia Weterynaryjna ,,Endovet" Wojciech Kowalczyk, z

siedzibq uf . P.O.W. 24, 05-600 Gr6jec, NIP: 521-312-08-31,, Regon: L4Lt83646, zwanym dalej

,,Wykonaw cI", e nastqpujqcej tre5ci
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L. Przedmiotem umowy jest kompleksowa ustuga odtawiania bezdomnych ps6w z terenu
gminy Belsk Du2y.

2. Do obowiqzk6w Wykonawcy nale2y:

a) podjqcie interwencji  na zgloszenie Urzqdu Gminy Belsk Du2y w celu odtowienia
bezdomnego psa i zabrania go do domu tymczasowego, schroniska dla bezdomnych zwierzqt
lub przekazanie bezpoirednio do adopcji ,

b) usypianie Slepych miot6w odebranych z terenu Gminy Belsk Du2y w przypadku gdy

zachodzi taka konieczno6i - przeslanki medyczne, Smieri matki lub porzucenie miotu,

c) na zgloszenie Urzqdu Gminy zebranie i  transport do zakladu utyl izacj i  zwierzqt ECO - ABC
siedzibq w Betchatowie, ul. Przemystowa 7 zwtokzwierzqcia,

d) wykonanie na zlecenie Zamawiajqcego kastracj i  lub steryl izacj i  zwierzqcia w przypadku
gdy zwierzq zostaje przekazane do adopcji
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L. Wykonawca oSwiadcza,2e posiada niezbqdne do5wiadczenie i  specjal istyczny sprzqt do
wykonania przedmiotu umowy okre5lonego w 51 ust. 2.

2. Wykonawca zapewnia catodobowq dyspozycyjno5i, bezpieczne i humanitarne odfawianie
zwierzqt.

3. Zlecenie odlowienia bezdomnego psa powinno zostai wykonane najp6lniej w ciqgu 48
godz. od zgtoszenia lub w miarq mo2liwoici natychmiastowo gdy pies stwarza zagroienie dla
ludz i .
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Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 3l grudnia 2OL3 r.

WartoSi umowy nie mo2e przekroczyi 16990 zl brutto.
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L. Wykonawca zlo2y fakturq za kaildq wykonanq uslugq zgodnie z cennikiem stanowiqcym

zatqcznik do niniejszej umowy. Do faktur zostanE dotqczone potwierdzenia,2e usluga zostata

wykonana zgodnie z umowE. Zamawiajqcy wyptaci wynagrodzenie w ciqgu 14 dni od dnia

zlo2enia faktury przez Wykonawcq.

3. Wypfata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust. 1, nastqpi przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy w BRE Banku, nr 35 7L402004 0000 3402 4952 8060.
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowA maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2.Zmiany w umowie wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.

3. Umowq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajqcego, jeden dla Wykonawcy.
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Zatqcznik do Umowy

odlawianie bezdomnych ps6w z terenu gminy Belsk Du2y

Cennik us lug podany w kwotach brut to
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L.p. Ustuga Cena brutto

1 . Odlowienie jednego dorostego psa 1400

2. Odlowienie jednego szczeniaka 390

3. Eutanazja Slepego miotu 190

4. Kastracja 100

5 . Steryl izacja suki 5 - 15 kg L50

6. Steryl izacja suki 15 - 50 kg 2so

7 . Zebranie i  transport zwfok zwierzqcia 250


