
Umowa Nr 1/2013
na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy

Gnojno w roku 2013

Zawarta w dniu 07.03.20l3r. pomiędzy Panem Mariuszem Ściana zam. Skrobaczów 34. 28-130
Stopnica zwanym dalej Wykonawcą.
a Gmina Gnojno reprezentowaną przez Wójta Jolantę Stachowicz, zwanym dalej zamawiającym, o
treści następującej:

§1
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie:

• schwytanie wskazanego zwierzęcia,
• dostarczenie zwierzęcia do Schroniska w Busku-Zdroju

udzielenie zwierzęciu pierwszej pomocy i dostarczenie do lecznicy weterynaryjnej
• w razie potrzeby przetrzymanie zwierzęcia do czasu dostarczenia go do schroniska
• pełnej dyspozycyjności.

2. Odbioru bezdomnych zwierząt Wykonawca będzie dokonywał własnym transportem (pojazd
przystosowany do przewozu zwierząt, klatki sprzęt do odławiania zwierząt), w terminie 1-2 godzin
licząc od godziny telefonicznego zawiadomienia przez Zamawiającego o potrzebie odłowienia
bezdomnego zwierzęcia na wskazane przez Wykonawcę numery do kontaktu tj. 606142341 lub
695265916.

§2
1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie usługi polegającej na odłowieniu,
transporcie, przetrzymaniu i przekazaniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 500
złotych brutto (słownie pięćset złotych) za jedna sztukę.
2. Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę VAT.
3. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§3
Umowę niniejszą strony zawierają na okres do 31 grudnia 2013.

§4
Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy będzie Gmina GnojncA.

§5
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić na drodze
ugody, a w przypadku nie osiągnięcia jej poddać się rozstrzygnięciu Sadu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.

§8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, l egzemplarz dla Wykonawcy.
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