
UMOWA

zawarta w dniu 01.02.2013r pomiędzy:
Gminą Wasilków - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie
reprezentowany przez:
Andrzeja Augustynowicz - Kierownika Zakładu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy l Gmina Biała Piska,
reprezentowanym przez:
Zygmunta Dworakowskiego - Właściciela schroniska
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"
została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania
bezdomnych psów na terenie Gminy Wasilków oraz utrzymania tych zwierząt w
schronisku prowadzonym we wsi Radysy l Gmina Biała Piska.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr 111, póz. 724 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków
wyłapywania zwierząt (Dz.U.Nr 116, póz 753) w szczególności do posiadania:

a) chwytaków, kagańców, obroży, klatki samołapki, smyczy - służących do
wyłapywania i prowadzania zwierząt.

b) odpowiedniego pojazdu (samochodu przystosowanego do przewozu
zwierząt)wraz ze stosownym przeszkoleniem kierowcy i konwojenta,

c) zawartej umowy z lekarzem weterynarii o zapewnieniu udzielenia pomocy (w
razie potrzeby) weterynaryjnej odłowionym zwierzętom,

d) miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do
schroniska.

§2

1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne lub
pisemne zlecenie Zamawiającego.
2. Za wyłapywanie i bezterminowe utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt
ustala się zgodnie z przedłożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
4 300 zł/ brutto miesięczne (słownie: cztery tysiące trzysta złotych brutto za
miesiąc), płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania
rachunku.



§3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie
realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może wstrzymać
wypłatę wynagrodzenia do chwili usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych
usterek.

§4

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.02.2013r do dnia
01.02.2014r.
2.W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań umowy
Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
terminu wypowiedzenia.

§5

Wykonawca raz na kwartał przedstawi Zamawiającemu zestawienie przyjętych do
schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Wasilków.

§6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

§7

Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie
zmiany umowy dokonane w innej formie niż pisemnej są nieważne.

§8

Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
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