
UMOWA NR 73/2013

Zawarta w dniu 8 października 2013 roku pomiędzy Gminą Odrzywół z siedzibą
w 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53, NIP: 798-125-91-02, zwaną w treści umowy
„Zamawiającym" reprezentowaną przez
1. Pana Mariana Kmieciak - Wójta Gminy Odrzywół,
2. Przy kontrasygnacie Pani Marii Rzuczkowskiej - Skarbnik Gminy Odrzywół,
a
Przychodnią Weterynaryjną „ENDOYET" Wojciech Kowalczyk, z siedzibą 05-
600 Grójec ul. P.O.W. 24, NIP: 521-312-08-31, Regon: 141183646, reprezentowanym
przez Pana Wojciecha Kowalczyka, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania związane
z wyłapywaniem i utrzymywaniem pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Odrzywół, w tym:
l .Wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zapotrzebowania
2. zapewnienie pobytu w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w tym:

a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych,
b) odpchlenie zwierząt,
c) odrobaczenie zwierząt;

3.zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych dla zwierząt
przekazanych do schroniska w tym:

a) karmienie zwierząt,
b) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie),
c) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

^ 4. przekazywanie wraz z fakturą oświadczenia o danych schroniska, do którego
\ wyłapane bezdomne zwierzęta zostały przekazane,

> 5. przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt w formie
"załącznika do faktury,
6. wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy
o miejscu ich przekazania.

§2
Wykonawca posiada niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności opisanej w § l
niniejszej umowy.

§3
Do zadań Wykonawcy należy:
1. Przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłaszanych przez upoważnionego pracownika
Urzędu Gminy w Odrzywole dotyczących bezdomnych zwierząt.
2. Podejmowanie interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, poprzez złapanie zwierzęcia
i przetransportowanie go do schroniska dla zwierząt.
3. Zapewnienie miejsca pobytu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych dla zwierząt przekazanych do
schroniska.

§4
1.Zamawiający za realizację zadań określonych w § l niniejszej umowy zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie brutto w kwocie 1.388,89 zł netto+ VAT (8%) 111,11 zł = 1.500,00 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), za wyłapanie oraz pobyt
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bezdomnego zwierzęcia w schronisku zgodnie z załączonym do faktury oświadczeniem
o danych schroniska, do którego odłowione bezdomne zwierzęta zostały przekazane.
2. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na podstawie faktury (z załączonym
oświadczeniem o danych schroniska, do którego odłowione bezdomne zwierzęta zostały
przekazane), płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§5
Wykonawca oświadcza, że posiada przeszkolonych pracowników i niezbędny sprzęt
konieczny do wykonania przedmiotu umowy określonego w § l mniejszej umowy.

§ 6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 15.10. 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.

§7
Wszystkie zmiany treści, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nie
osiągnięcia porozumienia stron, rozstrzygane będą na drodze postępowania sądowego
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego,

jeden dla Wykonawcy.
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