
U M O W A

zawarta w dniu^y.l.rN .9...'. .Y.. * pomiędzy Gminą Radziej o wice ul.Kubickiego 10
Regon 750148414, NIP 838-14-26-414 zwanym dalej Zleceniodawcą w imieniu której
działają:

I. Wójt Gminy - Urszula Ciężka
kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy - Teresę Jaworską

a

II. Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą- Pensjonat Pies
i Kot, Hotel „Pies i Kot" w Jaktorowie 96-313 Budy Grzybek ul.Potockiego 137,
wpis w CEIDG , NIP - 534-10166-54, Regon 750066509 reprezentowanym przez
Jacka Wojcieszaka - właściciela w/w Pensjonatu

§1

Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych
psów z terenu gminy Radziej o wice oraz umieszczenie ich w schronisku dla

bezdomnych zwierząt w Budach Grzybek ul.Potockiego 137 prowadzonym przez
Łukasza Wojcieszaka (umowa w załączeniu).

Zleceniobiorca zobowiązany j est do:
1. Zapewnienia właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które będą przebywały

w w/w schronisku i właściwych warunków ich bytowania,
2. Zapewnienie zwiarzętom karmy i wody według obowiązujących norm,
3. Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami
4.Utrzymanie zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci lub uśpienia

w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

§2

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o
ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 póz. 1002 z e zmianami) oraz rozporządzenia
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt
(Dz.U.Nrll6poz.753)

§ 3

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług



§4

Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we
wszelkie święta) do odłowu i transportu zwierząt.

§ 5.

Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez
zamawiającego

§6

Za odłowienie bezdomnego psa przysługuje wynagrodzenie w wysokości 430,50 zł
brutto.
Dzienna stawka za opiekę nad bezdomnym psem wynosi 7,13zł brutto - zgodnie z
ofertąz dnia 17.12.2012 stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury na Urząd Gminy Radziejowice

§ 8

Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
wymienione w § 2 oraz przepisy Kodeksu cywilnego .

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
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