
UMOWA Nr ZG. 6140.1.2016

zawarta w dniu 1 lutego 2016 r. pomigdzy:

1 Gmina, Zakrzowck ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzowek, NIP 715-17-71-561 zwanq dalej

Zamawiajqcym , reprezentowanym przuz Wojta Gminy Grzegorzem Lemiecha.

2/ Maciojcm Glijerern, przedsigbiorca prowadz^cym dziatalnosc gospodarcza, pod firing

,,BAROS" • Macicj Glijer w Suchedniowic, ul Bcrezow 76 d, wpisana do ewidencji

dziatalnosci gospodarczej pod nr 2099/2003 prowadzoncj przcz Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniow, NIP 663-115-05-16, REGON 292776642, schronibko nr wet. 26103401 zwanym,

dalcj ,,Wykonawca/',

o nastqpujqcej tresci:

§1
Zamawiaja.cy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegaja.ce na:

1. Wyiapywaniu bczpahskich zwierzgt z terenu Gminy Zakrzowek tel. Kontaktowy
(81) 8215131 i przewiezieniu ich do schroniska dla zwierz^t micszczqcego siq w

Suchedniowie przy ul. Berczow 85 a. (numer identyfikacyjny pojazdu 26103401)

2. Odlawianiu bczpahskich zwierzqt.

3. Przetrzymywaniu bezpahskich zwicrzqt xv schrontsku dla zwicrzqt b^dqcym wfasnosciq

Wykonawcy.
§ 2

Do powyzszych czynnosci wykonawca przystqpi najpozniej w cia.gu 24 godzin od

ptrzymania od Znmav.'inincoro znloszenia. Wykonawca przystppi do wykonywania w/w
wytqcznie po otrzymaniu zgioszenia od Zamaxviajqcego.

Telefon kontaktowy to: 41 2544 220 - od 7:00 do 15:00, 607 596 920 - catodobowo.

§ 3

Warunki jakic zapewnia Wykonawca do wykonania prac:

- Urzqdzcnla i srodki,
1. Lasso na tyczcc min. dt. 1,5 m

2. Siatka sznurkowa,
3. Klatka do transportu pow. 1m. kwodratowcgo.

4. Rejkawice ochronne

5. Zywoiapka

- Transport zwicrzqt,
1. Samochod przystosowany do transportu zwierza.t, xvownqtrz znajduje S'IQ klatka o

powicrzchni powyzcj 1 m2 kxvadratowogo. Samochod dopuszczony do uzytku na

podstawie decyzji nr PlWet.26102816/01/13 wydanej przez Powiatowcgo Lekarza

Wcterynarii w Skarzysku Kamiennej (numer identyfikacyjny pojazdu 26102816;

2. Miejsce do przetrzymywania \vylapanych zwierzqt.
3. Humanitarne traktowanie zwierz^t w czasie wylapywania, przetrzymywania i

transportu.
§4

Przed odwiczieniem Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawicnia Zamawiajqcemu ilo^ci

wywozonych zwierza,t, a Zamawiajqcy do sprawdzcnia i potwierdzenia ilosci odlowionych
bezpariskich ?wierza.t.
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§ 5

Za wykonanie prac okreslonych w § J unioxvy Zamawiaja.cy zobowiqzuje sit? zaptaoc
Wykonawcy wynagrodzenie jednora:owe brutto w kwocie:

Ustuga

Wyfapanie bezdomnego psa lub kota (calodobowo)
Transport (opfata jednorazowa za kazde zgtoszenie
interwencji - wyiapywania)

Usiuga weterynaryjna zwiqzana z przeje,ciem
zwierzQCia na stan schroniska (sterylizacja, kastracja,
szczepienia, odrobaczania, odpchlania, badania) opfata
jednorazowa za 1 sztuke,

Netto

243,90 zi

1296,30 2\a

VAT%

23%

8%

Brutto

|
300,00 zf

1400,00 zi

Wynagrodzenie be.dzie wyptacane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego na konto bankowe
61 8520 0007 2001 0000 4112 0002

§ 6
1. Wykonawca zobowi^zuje siq przetrzymywad odtowione zwierze. w schronisku dla

zwierza,t BAROS bqd^cym jego wiasnos'ci^ do momcntu adopcji lub naturalnej smierci
zwierzqcia.

2. W przypadku adopcji lub smierci zwicrzqcia Wykonawca zobowia.zuje siq do
pr.. I: t iw'i nia Za
A - Adopcja - swiadectwo adopcyjne z danymi osoby, ktora adoptowata zwierz<?
spisanymi na podstawie dowodu osobistego lub paszporlu.
B - Smierc zwierzqcia - dokument i opiscm lekarza \voterynarii opisuja.cy przyczynq
zejscia oraz zas'wiadczenie z zakfadu utylizacji.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Kazda ze stron moze dokonac rozwia_zania umowy z 1-dno miesiqcznym okrcsem

wypowiedzenia lub w kazdym czasie za porozumieniem stron.

§8
Wszelkie spory wynikie ze stosowania ninicjszej umowy rozpatrywane bqdq przez wiasciwy

dla Zamawiaj^cego Sqd Powszechny.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowa. maja_ zastosowanie przepisy Kodeksy
Cywilnego.

2. Umowq sporz(-jdzono w dwoch jednobrzmiacych egzernplarzach po jednej dla kazdej ze
stron.

3. Nn podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29- stycznia 2004 r. Prawo zamowieh

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Mr 223, poz.1655 z poz. zm.) do przedmiotowego

zamowienia nip stosujp SIP ninipjsznj u^lnwy.
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