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Skarbnik Gminy w Magnuszewie - Szaraniec Agnieszka
nazwallym dalej ,,Zamawiaj4cym" a Panem.Marianem Drewnikiem - Schronisko dla zwierzql
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nazwanym dalej,,Wykonawc4".

$1

Przedmiotem umowy sq ustugi polegajqce na wylapywaniu bezdomnych zwierzqlz terenu gminy
grniny Magnuszew, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku d\azwrcrzqtHAPPy DOG
w miejscowoSci Nowa KrQpa 28 orazprzejgcie obowi4zk6w dalszej,opieki nad nimi.

$2

Wylapany bezdomny pies&ot bgdzie bezzwlocznie przewieziony,,przystosowanym do tego,:celu
samochodem w spos6b niestwarzajqcy zagrozenia dla ich zycia i zdrowia oruzniezadajacym im
cierpieri do Schloniska dla zwierz4tHAPPY DOG w miejscowoSci Nowa Krgpa 28, gdziebgdzie
poddany badaniom pruez lekarza weterynarii.

$3

Wykonawc a zobowiqzuj e sig do :

l/zapewnienia zwierzgtom odpowiedniego wy2ywienia, dostgpu do wody pitnej oraz opieki
weterynaryjnej;

2lzalohenia karty informacyjnej ze szozeg6lowym opisern leczenia, z datqwylapania, datq
przekazania nowemu wlascicielowi - w tym dane nowego wlasciciela;

3lzapewnienia uslug weterynaryjnych: w tym' m,in. szczepienia przeciwko wSciekliZnie,
o dro b aczania, o dklesz czaria, zaczip ow ania;

4/wykonywania zabieg6w sterylizacji lub kastracji zwierzqt przyjgtych do schroniska po 14-
dniowym okresie kwarantanny ;

S/prowadzeniadzialafizmieruaj1cych do czynnej adopcji zvnerzqt oruzprzekazywaniaich nowym
opiekunom;

6lw ruzie koniecznoSci udzielenia pomocy zwierzgtom poszkodowanym w wypadkach drogowych
lub chorym Zleceniobiorca zapewni pomoc lekarza weterynarii;

7lw razie koniecznoSci odlowienia psa, kt6ry pokqsal cziowieka Zleceniobiorca zobowi4zuje sig
do jego schwytania i poddania obserwacji przezlekaruaweterynarii,,z kt6rym ma podpisan? umowg
na Swiadczenie uslug w tym zakresie;

8/Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do zapewnienia pomocy avierzgtomposzkodowanym
w wypadkach i odlowienia psa, kt6ry pokqsal czlowieka w czasie nie dluzszym niz 3 godziny
od cltwili z$oszeniaprzez Zleceniodawcg, Komendg Powiatowq Policji w Kozienicach
lub Komendg Powiatow4 Strazy Po2amej w Kozienicach.
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$4

Zlecenie, o ktorym lnowa w $lpolega na telefonicznym wezwaniu
wykonania przez Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiqzek na wezwanie Zamawiajgcego wykona6
w terminie niezwlocznyffi, o nieprzekraczaj4cym 48 godzin,liczqc
Zamawiaj4cego.

Zamawiajqcego do jego

zlecon4 mu uslugg
qd chwili zgloszenia przez

$s

RozpoczEcie biegu umowy nastgpuje zchwilqpodpisania niniejszej umowy, a termin zakofuczenia
na dzieri 31j22017 r.

$6

Strony ustalajq za wykonanie przedmiotu umowy (odlowienie, transport orazprzejgcie obowi4zku
dalszej opieki) nastgpuj qce wynagrodzenie;

- w przypadku wylapania psa -2.00021(slownie: dwa tysiqce zlotych) - cena brutto

- w przypadku wylapania kota - 1.50021 (slownie:jeden tysi4c pigdset zlotych) - cena brutto

$7

l. Wynagrodzenie okre5lone w $6 ptatne bgdzie po ka2dyrn wykonaniu Zlecenia, na podstawie
wystawionej przez Wykonawcg faktury, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury w ciqgu 7 dni,liczqc
od daty jej otrzymania i w przypadku zastrzezeri, Wykonawca bgdzie zobowiqzany
do wystawienia faktury koryguj 4cej.

$8

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaj4, pod rygorem niewaznoSci, formy pisemnej

w postaci aneksu podpisanego zgodnie pruez obie strony.

$e

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umow? majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

$10

Umowg niniej sz4 sporz4dzono w dw6ch j ednobrzmi4cych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym egzemplaruu dla kazdej ze stron.

/

wYKoNA i,,&tkffi'$*'A',
fuitn'ian Dreu'rtt.*

08-460 Sobolsw' Nowa -KrgPa 
zo

*, r, rru", uJ'1i u9nool?tin#8' 1 43237 so1
6




