
UMOWA

Zawarta w dniu t20:.0?>.:2.0AhObt.w hr?+fH.dęte pomiędzy: G/.v.ló.~.NJqw.da
NfP:82.5."7.A!3~9B-:.9l4. /. reprezentowaną przez Pana/Panią
:JeIZelfQ· &?-dal' .kJOjI!O! ..Gd.UI:J.q .
nazwanym dalej "Zamawiającym" a Panem Mar}finem Drewnikiem - Schronisko dla zwierząt
HAPPy DOG, Nowa Krępa 28,08-460 Sobolew, NfP: 826 1694690, REGON: 143237501,
nazwanym dalej "Wykonawcą".

§1

Przedmiotem umowy są usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu
~:.h(a.th.ldd ,ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt HAPPy DOG
w miejscowości Nowa Krępa 28 oraz przejęcie obowiązków dalszej opieki nad nimi.

§2

Wyłapany bezdomny piesIkot będzie bezzwłocznie przewieziony, przystosowanym do tego celu
r samochodem w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającym im

cierpień do Schroniska dla zwierząt HAPPy DOG w miejscowości Nowa Krępa 28, gdzie będzie
poddany badaniom przez lekarza weterynarii.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do:

lIzapewnienia zwierzętom odpowiedniego wyżywienia, dostępu do wody pitnej oraz opieki
weterynaryjnej;

21założenia karty informacyjnej ze szczegółowym opisem leczenia, z datą wyłapania, datą
przekazania nowemu właścicielowi - w tym dane nowego właściciela;

3/zapewnienia usług weterynaryjnych: w tym m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie,
odrobaczania, odkleszczania, zaczipowania;

4/wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska po 14-
dniowym okresie kwarantanny;

5/prowadzenia działań zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz przekazywania ich nowym
opiekunom;

6/w razie konieczności udzielenia pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych
lub chorym Zleceniobiorca zapewni pomoc lekarza weterynarii;

7/w razie potrzeby stwierdzonej przez lekarza weterynarii dokonać uśpienia ślepego miotu

8/w razie potrzeby stwierdzonej przez lekarza weterynarii dokonać uśpienia chorego zwierzęcia i
utylizacji jego zwłok

9/w razie konieczności odłowienia psa, który pokąsał człowieka Zleceniobiorca zobowiązuje się
do jego schwytania i poddania obserwacji przez lekarza weterynarii, z którym ma podpisaną umowę
na świadczenie usług w tym zakresie;

W/Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pomocy zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach i odłowienia psa, który pokąsał człowieka w czasie nie dłuższym niż 3 godziny



od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, Komendę Powiatową
./t-I. .I::.v1;0ki. (~ .

§4

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

2. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego wykonać zleconą mu usługę
w terminie niezwłocznym, anieprzekraczającym 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego.

§5

Rozpoczęcie biegu urnowy następuje z chwilą podpisania niniejszej urnowy, a termin zakończenia
na dzień 31.03.2018r.

§6

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu urnowy (odłowienie, transport oraz przejęcie obowiązku
dalszej opieki) następujące wynagrodzenie:

- w przypadku wyłapania psa - 1.700zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych netto)

+ podatek VAT 23%

- w przypadku wyłapania kota - 1.200zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych netto)

+ podatek VAT 23%

§7

Gmina zapłaci Wykonawcy jednorazową opłatę w wysokości 2400 zł ( słownie zł: dwa tysiące
czterysta) brutto, (po 1 kwietnia) płatną po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę, tytułem
rezerwacji miejsca u Wykonawcy (gotowości do przyjęcia zwierząt przez cały czas obowiązywania
naszej urnowy).

§8

Wynagrodzenie określone w §6 płatne będzie po każdym wykonaniu Zlecenia, na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający
zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania
i w przypadku zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia urnowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego zgodnie przez obie strony.

§1O

W sprawach nieuregulowanych niniejszą urnową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

me~'dra

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
HAPPY . NAWCA:

Marian Drewnik 1108-460 Sobolew. Nowa Krępa 28 K . WNIKtel. 60Q.041·920
NIP: 82~169-46-90: AEGON: 143237501

Drewni/c



UMOWA

Zawarta w dniu 30 marca 2018 r. w Krzywdzie pomiędzy: Gminą Krzywda

NIP: 825-19-98-974 reprezentowaną przez Pana Jerzego Kędra - Wójta Gminy Krzywda

nazwanym dalej "Zamawiającym" a Panem Marianem Drewnikiem - Schronisko dla zwierząt

HAPPy DOG, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, NIP: 826 169 46 90, REGON: 143237501,

nazwanym dalej "Wykonawcą".

§ 1

Przedmiotem umowy są usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy

Krzywda, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt HAPPy DOG
r>

w miejscowości Nowa Krępa 28 oraz przejęcie obowiązków dalszej opieki nad nimi.

§2

Wyłapany bezdomny piesIkot będzie bezzwłocznie przewieziony, przystosowanym do tego celu

samochodem w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającym im

cierpień do Schroniska dla zwierząt HAPPy DOG w miejscowości Nowa Krępa 28, gdzie będzie

poddany badaniom przez lekarza weterynarii.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do:

1/ zapewnienia zwierzętom odpowiedniego wyżywienia, dostępu do wody pitnej oraz opieki

weterynaryjnej;

21 założenia karty informacyjnej ze szczegółowym opisem leczenia, z datą wyłapania, datą

przekazania nowemu właścicielowi - w tym dane nowego właściciela;

31 zapewnienia usług weterynaryjnych: w tym m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie,

odrobaczania, odkleszczania, zaczipowania;

41 wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska po

14-dniowym okresie kwarantarmy;

51 prowadzenia działań zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz przekazywania ich nowym

opiekunom;

- I



6/ w razie konieczności udzielenia pomocy zwierzętom poszkodowanym W wypadkach drogowych

lub chorym Zleceniobiorca zapewni pomoc lekarza weterynarii;

7/ w razie potrzeby stwierdzonej przez lekarza weterynarii dokonać uśpienia ślepego miotu

8/ w razie potrzeby stwierdzonej przez lekarza weterynarii dokonać uśpienia chorego zwierzęcia

.i utylizacji jego zwłok;

9/ w razie konieczności odłowienia psa, który pokąsał człowieka Zleceniobiorca zobowiązuje się do

jego schwytania i poddania obserwacji przez lekarza weterynarii, z którym ma podpisaną umowę na

świadczenie usług w tym zakresie;

10/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pomocy zwierzętom poszkodowanym

w wypadkach i odłowienia psa, który pokąsał człowieka w czasie nie dłuższym niż 3 godziny

od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, Komendę Powiatową w Łukowie

§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, anieprzekraczającym 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia

przez Zamawiającego.

§5

Rozpoczęcie biegu umowy następuje z chwilą podpisania niniejszej umowy, a termin zakończenia

na dzień 31 marca 2019 r.

§6

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy (odłowienie, transport oraz przejęcie obowiązku

dalszej opieki) następujące wynagrodzenie:

w przypadku wyłapania psa - 1700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych netto)

+ podatek VAT 23%

w przypadku wyłapania kota - 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych netto)

+ podatek VAT 23%



f

§7

Gmina zapłaci Wykonawcy jednorazową opłatę w wysokości 2400 zł (słownie: dwa tysiące

czterysta złotych) brutto, (po 1 kwietnia) płatną po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę,

tytułem rezerwacji miejsca u Wykonawcy (gotowości do przyjęcia zwierząt przez cały czas

obowiązywania naszej umowy).

§ 8

Wynagrodzenie określone w § 6 płatne będzie po każdym wykonaniu Zlecenia, na podstawie

wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający

zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania

i w przypadku zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej

w postaci aneksu podpisanego zgodnie przez obie strony.

§1O

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

r: §11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

GMINA KRZYWDA
ul. ŻeJechowska 24 B

21-470 J{rzywda
NJP825-19-98-974 REG. 711582411

ZAMAWIAJĄCY


