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UMOWA

zawarta w dnmsćć?... lipca 2012 r. w Poświętnem pomiędzy:

1. Gminą Poświętne, 18-112 Poświętne 21, posiadającą NIP 9661949154, REGON 050659616
reprezentowaną przez:

Pana Witolda Łapińskiego - Wójta Gminy Poświętne, zwaną w dalszej treści umowy
„Zleceniodawcą"

Panem Zygmuntem Dworakowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
„Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski" w miejscowości RadysylS, 12-230
Biała Piska, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Białej Piskiej, pod numerem 1/01/06, zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą"

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę zamówienia bez stosowania procedury
przetargowej, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zmówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 ze zm), została zawarta umowa o następującej treści:

§ !
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
wyłapywaniu i odbiorze bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poświętne, przewożeniu i
umieszczeniu tych zwierząt w schronisku oraz zapewnieniu im właściwych warunków bytowych,
zgodnie z normami etycznymi i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z
postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
póz. 1002 ze zm).
2. W ramach usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto do:

1) posiadania niezbędnych specjalistycznych urządzeń i środków, a w szczególności:
chwytaków, kagańców, klatki samołapki, smyczy - służących do wyłapywania i
prowadzenia zwierząt oraz odpowiedniego samochodu przystosowanego do przewozu
zwierząt,

2) posiadania umowy zawartej z lekarzem weterynarii o zapewnieniu - w razie potrzeby-
pomocy weterynaryjnej,

3) przekazywania psów nowym właścicielom (odpłatnie lub bez opłaty), zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowe,

4) prowadzenia ewidencji przyjętych przez siebie bezdomnych psów,
5) wykonania - w razie konieczności i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi

przepisami prawa - eutanazji psów,
3. Miejscem pobytu wyłapanych zwierząt będzie schronisko w miejscowości RadysylS, 12-230
Biała Piska.

§2
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne lub pisemne zlecenie
Zleceniodawcy.
2. Za wyłapanie i utrzymanie psa w schronisku Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy jednorazowe
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1.650 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset
pięćdziesiąt), przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.



§3
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli działalności Zleceniobiorcy w trakcie
obowiązywania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli, że Zleceniobiorca nie wywiązuje się ze swoich
zadań, Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§4
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z
zachowaniem 3 -miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.

_
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności powinny być sporządzane w formie
pisemnej.

§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć z mniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
Zleceniodawcy.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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