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zawarta w dniu 15 marca 2013 r. pomiędzy Gminą Andrzejewo, reprezentowanąprzez
Michała Rutkowskiego - WÓjta Gminy,
przy kontrasygnacie Ewy Godlewskiej - Skarbnika Gminy,

w dalszej części umowy zwaną ,,Zleceniodawcą'',

a

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała Piska, Radysy 13
posiadającym nadany NlP 849-145-86 51' REGON 511348259

w dalszej części umowy zwanym ,,Zleceniobiorcą''.

Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamÓwień publicznych
(Dz. U' z2010 r. Nr 113, poz.755 z pożn. zm.) bez stosowania przepisÓw tej ustawy została zawańa
umowa o następującej treści:

s1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje, na warunkach okreŚlonych w niniejszej umowie,
do wykonania usługę pn. ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Andrzejewo oraz
umieszczanie w schronisku'' obejmującą:
1) schwytanie i odwiezienie zwierzęcia do miejsca przetrzymywania,
2) przetrzymywanie i karmienie zwierzęcia w Azylu'
3) wykonanie niezbędnych badań weterynaryjnych,

s2

Wykonawca zobowiązuje się wykonyrvaÓ przecmiot *mcvry zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002,
z poŻn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegołowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. Nr 158, po2.1657).

s3

'l. Wykonywanie umowy będzie następowało w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:30 do 15:30
na telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, Że reakcja na
zgłoszenie rozpoczęta będzie w terminie 24 godzin od zgłoszenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych badań i zabiegow weterynaryjnych
odłowionych z terenu gminy Andrzejewo zwierząt przetrzymywanych w schronisku.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru zwierząt i przekazywania raz na kwańał
Zamawiającemu, W ktorym zawarte będą następujące dane:
1) nazwisko osoby zgłasza1ącej _ pracownika Zamawiającego,
2) datę i godzinę schwytania,
3) miejsce schwytania,
4) stan zdrowia po schwytaniu,
5) data adopcji.

s4

osobami uprawnionymi do kontaktow z Wykonawcą oraz udzielania zleceń z ramienia
Zamawiającego są:
. Marek Matys - insp. ds. rolnictwa, leŚnictwa, ochrony Środowiska i gospodarki komunalnej, tel. 86

2717003 wew.34
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s5
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości. 1211,gB zł netto plus naleznypodatek vAT 23% za scńwytanie, oońieiie nie i.przetrzy;ń;;;; jednego psa w schronisku.
[ił:%*.:łl"ł1ł#"*'u nó' Urząd G;'i Rnorze.1ewó, ..il. w"...r"wst<a io, 07_305 Andrzejewo,
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2.

s6
Usługi będą świadczone przez Wykonawcę na
starannoŚci.
Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiedni
świadczenia Usług określonych w Umowie.

rzecz Zamawiającego z dołoŻeniem najwyzszej

sprzęt, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do

s7
1' Zamawiający mo^ze rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym W wypadku gdy Wykonawcanie wykonuje umowy lub wykonuje ją hienalezycie. 
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s8
umowa zawariajest na czas oznaczony od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r

se
lntegralną częścią niniejszej umowy jest ofeńa Wykonawcy.

s10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cyrruilnego.

s11
Umowę niniejszą spoządza się.w dw-óch jednobrzmiących egzem plarzach,jeden egz. dlaZamawiĄącego ijeden egzemplarz dla Wykonawcy' 
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