
Umowa

zawarta w dniu 27 marca 2015 r. pomiędzy Gminą Milanów posiadającą numer NIP
539 149 70 93 numer Regon 030237612 reprezentowaną przez: Pawła Krępskiego -:-Wójta.
Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marii Woj tal zwaną w. dalszej części
Zamawiającym,
a CANVET - usługi weterynaryjne
Sławomir Leśniak
ul. Sienkiewicza 12/19
24 - 100 Puławy
posiadającym numer NIP 716 210 58 62, numer Regon 061519915, tel , fax:
.................... , mail .
zwanym w dalszej części Wykonawcą.

§1

Wykonawca zobowiązuje się z terenu Gminy Milanów do:
1) odławiania bezdomnych zwierząt,
2) transportu bezdomnych zwierząt,
3) opieki i zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
4) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§2

Wykonawca oświadcza, ze posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, których potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie stanowią załącznik do
umowy.

§3

Bezpańskie zwierzęta będą trafiały do gabinetu weterynaryjnego a następnie do
Prywatnego schroniska dla zwierząt, 24-150 Nałęczów, Bronice 85, tel. 724 890 386

§4

1. Zlecenie o którym mowa w § 1 polega na telefonicznym wezwaniu Zamawiającego,
do jego wykonania przez Wykonawcę.

2. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego wykonać zleconą mu usługę
w terminie niezwłocznym, anieprzekraczalnym 48 godzin (licząc od terminu
zgłoszenia Zamawiającego).

§5

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta do dnia 31 marca
2016 r.

-



§6

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1, za jedną sztukę bezdomnego zwierzęcia w wysokości 1800,00 zł brutto (słownie
jeden tysiąc osiemset złotych.).

§7

1. Wynagrodzenie określone w § 5 płatne będzie po każdym wykonaniu zlecenia (na
żądanie Zamawiającego), na· podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury/rachunku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury/rachunku, w
ciągu 7 dni od daty jej otrzymania i w przypadku zastrzeżeń, Wykonawca będzie
zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

§8

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia bez podania przyczyny.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
przypadku gdy:

a) wykonawca nie wykonuje zadania lub wykonuje zadanie nienależycie,
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca że realizacja zamówienia nie leży w

interesie publicznym.
Do oświadczeń Zamawiającego wymaganie jest zachowanie formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§9

1. Zamawiającemu w każdym czasie przysługuje prawo do uzyskania w formie pisemnej
informacji o bezdomnych zwierzętach odłowionych przez Wykonawcę dotyczących
dalszego postępowania ze zwierzętami, warunków transportu bezdomnych zwierząt,
warunków, sposobu wykonywania opieki i zapewnienia bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwania właścicieli dla bezdomnych
zwierząt.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji w terminie 7 dni od dnia jej
zażądania przez Zamawiającego. Zamawiający żąda informacji o których mowa
pisemnie, telefoniczne, faksem, w formie elektronicznej.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do oględzin miejsca przebywania bezdomnych
zwierząt w schronisku. Wykonawca jest zobowiązanych do umożliwienia czynności
oględzin w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie
Zamawiający może dokonać pisemnie, telefoniczne, faksem, w formie
elektronicznej.

§ 10

1. "Wykonawca" oświadcza, że jego adres wskazany w komparycji umowy, numer
telefonu, faksu, adres mailowy stanowią adresy i numery dla doręczeń korespondencji



kierowanej do "Wykonawcy" przez "Zamawiającego" i do kontaktowania SIę
"Zamawiającego" z "Wykonawcą" .

2. "Wykonawca" zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania
"Zamawiającego" o zmianie adresu do korespondencji, adresu mailowego, numeru
telefonu i faksu. . ,

3. W przypadku nie poinformowania "Zamawiającego" przez "Wykonawcę" o zmianie
adresu, korespondencję doręczoną na dotychczasowy adres "Wykonawcy", wskazany
w komparycji umowy uznaje się za skutecznie doręczoną.,

§11

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się:
1) Kodeksu cywilnego,
2) uchwałę Nr VII/48/2015 Rady Gminy Milanów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milanów w 2015 r.

§13

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby "Zamawiającego".

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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