
UMoWA

zawarta w dniu 22 stycznia 20].5 roku w Belsku Dużym, pomiędzy Gminą Belsk Duży, z
siedzibą 05-622 Belsk Duży, ul, Jana Kozietulskiego 4A, NlP: 797-19-30-946, REGoN:
670223505, reprezentowaną przez Pana Władysława Piątkowskiego - Wójta Gminy, zwaną
dalej ,,Zamawiającym", a Panem Wojciechem Kowalczykiem, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą: Przychodnia Weterynaryjna ,,Endovet" Wojciech Kowalczyk, z

siedzibą ul. P.O.W. 24, 05-600 Grójec, NlP: 521-312-08-31, Regon: 141183646, zwanym dalej
,,Wykonaw cĄ", o następującej treści

r

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa odławiania bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Belsk Duży.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) podjęcie interwencji na zgłoszenie Urzędu Gminy Belsk Duży w celu odłowienia
bezdomnego psa i zabrania go do domu tymczasowego, schroniska dla bezdomnych zwierząt
lub przekazanie bezpośrednio do adopcji,

b) usypianie ślepych miotów odebranych z terenu Gminy Belsk Duży w przypadku gdy
zachodzitaka konieczność - przesłanki medyczne, śmierć matki lub porzucenie miotu,

c) na zgłoszenie Urzędu Gminy zebranie i transport do zakładu utylizacji zwierząt ECO - ABC
siedzibą w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 7 zwłok zwierzęcia,

d) wykonanie na zlecenie Zamawiającego kastracji lub sterylizacji zwierzęcia w przypadku
gdy zwierzę zostaje przekazane do adopcji

z

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i profesjonalny sprzęt do
wykonania przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2.

2. Wykonawca zapewnia całodobową dyspozycyjność, bezpieczne i humanitarne odławianie
zwierząt.

3. Zlecenie odłowienia bezdomnego psa powinno zostać wykonane najpóźniej w ciągu 24
godz. od zgłoszenia lub w miarę możliwości natychmiastowo gdy pies stwarza zagrożenie dla
ludzi.

4. Wykonawca dostarcza do Urzędu Gminy Belsk Duży dokumentację dotyczącą odłowionego
zwierzęcia, ze wskazaniem czasu, miejsca i daty odłowienia oraz podpisem osoby
zgłaszającej.
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Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wartość umowy nie może przekroczyć L1.200,00 zl brutto
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1. WYkonawca złożY fakturę za każdą wykonaną usługę zgodnie z cennikiem stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy. Do faktur zostaną dołączone potwierdzenia, że usługa została
wYkonana zgodnie z umową. Zamawiający wyplaci wynagrodzenie w ciągu 14 dni od dnia
złożenia faktury przez Wykonawcę.

3. WYPłata wYnagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w BRE Banku, nr 35 L1,4O 2oo4 oooo 3402 4952 8060.
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1. W sPrawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowę sPorządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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Zalącznik do Umowy

odławianie bezdomnych psow z terenu gminy Belsk D uzy

Cennik usług podany w kwotach brutto

L. p. Usługa cena brutto

!. Odtowienie jednego dorosłego psa 1200,00

2, Odłowien ie jed nego szczenia ka 500,00

3. Eutana zja slepego miotu 200,00

4, Kastracja 100,00

5. Sterylizacja suki 5 - 15 kg 150,00,

6. Sterylizacja suki 15 - 50 kg 250,00

7. Zebranie i transport zwłok zwi erzęcia 250,00

8. Usłu ga weteryn a ryjna (podstawowa
kontrola weteryna ryjn a )

3ż4,00
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Aneks z dnia L4.04.2O15 r. do umowy

zawartej w dniu 22 stycznia 2015 roku w Belsku Dużym, pomiędzy Gminą Belsk Duży, z siedzibą 05_
622 Belsk DuŻy, ul. Jana Kozietulskiego 4, NlP: 797-79-30-946, REGON: 670223505, reprezentowaną
Przez Pana Władysława Piątkowskiego - Wójta Gminy, zwanym daje ,,Zamawiającym", a panem

Wojciechem Kowalczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: przychodnia

Weterynaryjna ,,Endovet" Wojciech Kowalczyk, z siedzibą ul. P.O.W. 24, 05-600 Grójec, Nlp: 521-312-
08-31, REGON: 14Lt83646, zwanym dalej ,,Wykonawcą", o następującej treści:

3 otrzymuje brzmienie:

,Niniejsza umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 2015 r.

Łączna wartoŚĆ umowy nie może przekroczyć 31.200,00 zl brutto"

z

Pozostałe paragrafy umowy pozostają bez zmian.

r

Aneks do umowy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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Aneks z dnia 04. IL.2015 r. do umowy

Zawartej w dniu 22 stycznia 2015 roku w Belsku Dużym, pomiędzy Gminą Belsk Duży, z siedzibą 05-

622 Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, NlP: 797-t9-30-946, REGON: 670223505, reprezentowaną
przez Pana Władysława Piątkowskiego - Wójta Gminy, zwanym daje ,,Zamawiającym", a Panem

Wojciechem Kowalczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przychodnia

Weterynaryjna ,,Endovet" Wojciech Kowalczyk, z siedzibą ul. P.O.W, 24, 05-600 Grójec, NlP: 521-312-

08-31, REGON: 1,4'],183646, zwanym dalej,,Wykonawcą", o następującej treści:

3 otrzymuje b rzmienie:

,Niniejsza umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 20t5 r.

Łączna wartość umowy nie może przekroczyć 4L.200,00 zł brutto"

z

Pozostałe paragrafy umowy pozostają bez zmian.

s

Aneks do umowy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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