
UMOWA Nr 3/20141ROS 

dotycz~ca Swiadczenia ustug z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierz~tami bezdomnymi i 

wolno Zyj~cymi na terenie Gminy Stupsk 

zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poin. zm) 

w dniu 02.01.2014 r. w Stupsku, porni((dzy: 

Gmin~ Stupsk- Urz~d Gminy w Stupsku, uL Sienkiewicza 10, NIP 569-14-29-612 

reprezentowanCl. przez: 
Pana Jana Chodziutko - W6jta Gminy Stupsk 
zwan~ daIej "ZLECENIODAWC1\", 

a 

Panem Markiem Pawlowskim i Panem Janem Chmiel.i.Dskim, tworzCl.cymi spolk(( cywilnq, 
prowadzCl.cymi dzialalnosc gospodarczCl. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, w ronnie lecznicy 

weterynaryj nej pod nazwCl. 

"CENTAUR" - LECZNICA dla zwierz~t - Marek Pawlowski, Jan ChmieJ.i.Dski, 

ul. W6jtostwo 77, 06-500 Mlawa, NIP 569-00-03-503, REGON 130920777 zwanymi daIej 

"ZLECENIOBIORC1\", nast~puj~cej tresci: 


§1 
1. 	 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowi£tZuje SI(( do swiadczenia usrug 

weterynaryjnych z zakresu: 
1) 	 calodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierz((tami bezdomnymi i kotami wolno zyjCl.cymi 

wylapanyIni z terenu Gminy Stupsk oraz pochodzCl.cymi z wypadkow komunikacyjnych, jak 
rowniez odebranymi decyzjCl. W6jta Gminy Stupsk, w przypadkach okreslonych ustawCl. 0 

ochronie zwierzCl.t, dostarczonymi do Zleceniobiorcy przez StraZ GminnCl.. 
2) 	 usypiania slepych miot6w, w szczeg61nosci psow i kot6w, ktorych wlaSciciele zamieszkujCl. 

na terenie Gminy Stupsk na zasadach okreslonych w "Programie opieki nad zwierz((tami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzCl.t na terenie Gminy Stupsk 
w 2013 roku" uchwalonym uchwalCl. Nr XXVV13712013 Rady Gminy Stupsk z dnia 
26 lutego 2013 r. 

2. 	 Uslugi b((dCl. swiadczone po kaZdorazowym telefonicznym lub pisemnym zleceniu przez 
Zleceniodawc~ . 

3. 	 W dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Urz~du Gminy w Stupsku zIecenia mogCl. 
zglaszac do Zleceniobiorcy sluZby publiczne (straZ grninna, straZ pozama, policja). 

4. 	 Pobyt zwierz((cia w lecznicy Zleceniobiorcy powyzej 7 dni wymaga uzgodnienia ze 
Zleceniodawc~. 

§2 
1. 	 Zleceniobiorca zobowi¥uje si(( do swiadczenia usrug, 0 kt6rych mowa w § 1, calodobowo 

przez wszystkie dni w roku. 
2. 	 W przypadku zgloszen dotyczCl.cych zwierzCl.t agresywnych, stwarzajCl.cych zagrozenie dla 

ludzi lub zwierzCl.t poszkodowanych w wypadkach, Zleceniobiorca zobowiCl.zuje si(( do 
realizacji zgloszonych uslug maksymalnie w ci~u 3 godzin. 

3. 	 Wyposazenie w sprz((t, Jeki i materialy niezb((dne do wykonania uslug zabezpiecza 
Zleceniobiorca w ilosci niezb((dnej do prawidlowego wykonania zleconych uslug. 



§3 

I. Strony 	 odplatnosc za uslugi wymienione w § I, z cenami jednostkowymi, 

przedstawionymi w formularzu cenowym, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do umowy, kt6re nie 
konca 

2. za 	 w na 
wystawionych przez Zleceniobiorc~ i dolqczonych wykonanych 

uslug weterynaryjnych. 
3. Platnosc za faktycznie wykonane weterynaryjne zostanie dokonana 

bankowy Zleceniobiorcy, w terrninie 14 dni daty 

ZJeceniodawcy. 


4. Calkowita szacunkowa wartosc przedmiotu wnowy wynosi 10 000 zlotych. 
5. 	 lJmowa uplywem terminu w § 5 z dniem, w 


Zleceniobiorcy osiqgnie brutto 4. 


§4 
Strony 	 b((dq wsp6lpracowae ze sobq W "Programu"'I':.V'UAU 

opieki bezdomnosci zwierzqt na terenie 
Stupsk w 2013 roku" oraz w adopcji 

q W6jta Stupsk. 

§5 
Umowa zawarta na czas okreslony do dnia 30 czerwca 14 

§6 
lJmowa moze bye za wypowiedzeniem dokonanym kazdq ze stron 
z zachowaniem rniesi((cznego okresu wypowiedzenia ze na koniec miesi;qea. 

§7 
zmiany do umowy q dla swej waznosci formy w postaci aneksu. 

§8 
W sprawach uregulowanych niniejszq umOWq majq Kodeksu cywilnego i 
innych obowiqzujqcych ustaw. 

§9 
mogq vrynikae z wykonania wnowy Sqd 

dla Zleceniodawcy. 

§ 10 
umOWPP?>j"'dzono Wdw6ch jednobrzmi~cych jednym dla V<1'7'''","' ze stron. 

Zleceniobiorca 



UMOWA Nr 4/20141ROS 

w sprawie utrzymania bezpanskich ps6w w schronisku dla zwien~t 

zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pOin. zm) 

w dniu .A.~.H1.~~~Q...lP.l~..r. w Stupsku, pomi~dzy: 

Gmin~ Stupsk- Un~d Gminy w Stupsku, ul. Sienkiewicza 10, NIP 569-14-29-612 
reprezentowanq przez: 
W6jta Gminy Stupsk - Pana Jana Chodziutko 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pana Michala Kaszubskiego 
zwan~ dalej "ZLECENIODAWCI\", 

a 

Panem Markiem Kujawskim prowadz~cym dzialalnosc gospodarcz~ pod nazw~: Schronisko 
dla zwien~t "Nadzieja" w Napierkach, Napierki 53, 13-111 Janowiec Koscielny na podstawie 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 Dzia!alnosci Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki 
zwanym dalej ,,ZLECENIOBIORC1\", nast~pujqcej tresci: 

§ 1 
1. 	 Zleceniobiorca zobowiqzuje si~ na zlecenie Zleceniodawcy do przyjmowania 

i utrzymywania bezpanskich psow w Schronisku prowadzonym przez Zleceniobiorc~. 
2. 	 Zleceniobiorca przyjmowac b~dzie bezpanskie psy z terenu gminy Stupsk, ktore b~dq 

dostarczane przez Stra.z Gminnq w Wisniewie 
3. 	 Liczba jednoczesnie utrzymywanych bezpanskich psow w Schronisku z terenu gminy 

Stl}psk nie moze przekroczyc 10 sztuk. 

§2 
1. 	 Za swiadczone uslugi na dzien zawarcia umowy strony uzgadniajq nast~pujqce ceny: 

1) oplata za utrzymanie psa do 6 miesiqca zycia w schronisku w wysokosci - 6,00 zl 
+23 % VAT, 

2) oplata za utrzymanie psa powyzej 6 miesiqca zycia w schronisku w wysokosci - 8,00 zl 
+23 % VAT. 

Oplaty te pobierane Sq za ka.zdq dob~ do chwili oddania psa do adopcji, nie mniej niz za 14 
dni obowiqzkowej kwarantanny lub do naturalnego zejscia. Oplata za sterylizacj~ suki 
wynosi 150,00 zl + 8% VAT. Oplata za kastracj~ psa wynosi 100,00 zl + 8% VAT. 
Za transport odlowionego psa do schroniska odpowiada Zleceniodawca. W przypadku braku 
posiadania przez Zleceniodawc~ odpowiednio dostosowanego srodka transportu, 
Zleceniobiorca zapewni transport zwierz~cia. Oplata za transport do schroniska wynosi 
2,00 zl za km + 23% VAT. 

2. 	 Oplaty wymienione w ust. 1 Sq platne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w BGZ Mlawa: 
09 2030 0045 1110 0000 0234 8410 w tenninie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. 	 0 zmianie cen Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawc~ w fonnie pisemnej. 
4. 	 Faktury wystawiane b~dq za okresy miesi~czne w tenninie 5 dni od zakonczenia miesiqca, 

o ile w miesiqcu za ktory wystawiona jest faktura istnialy podstawy do naliczania oplaty / 
wynagrodzenia, tj. 0 ile w tym miesiqcu utrzymywane byly psy z terenu Zleceniodawcy. 

§ 3 

Wykonanie uslug zostanie potwierdzone w protokole (zalqcznik do umowy). 




I 

§4 

spory wynikle z zobowiqzan rozstrzygane powszechny 
dla siedziby 

§ 5 
1. 

formy 
3. 	 ze Stron moze rozwiqzac z zachowaniem 

wypowiedzerua. 
Zleceruobiorca moze rozwictzac zachowania 

jezeli nie zaplaci za uslug~ lub dopusci Sl~ 

w zaplacie wynoszctcej ponad 30 
5. 	 W przypadku ze Stron jest 

zobowiqzany do ps6w ze ,'-'''''''''''' 
6. 	 Zleceniobiorca moze czasowo od realizacj i umowy w przypadku braku wolnych 

miejsc w Schronisku, 0 czym powiadomi 

§ 6 
sporzctdzono w dw6ch jednobrzmictcych 

teL 

i'1ff' 


pojednym ze Stron.V<>'7'f1P' 

UStUGI BUOOWLAN "BUD-MARK" 
...... ~~t1r:9n!~!<.q.~.lI'I.~VM.. t:I':l.~(i.~I.~J?~... 

Marek Ku' s&i.. 
06-500 Mlawa, uL K' . Maausia 114 
NIP569·131·9H9, R, 510525699 


