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Zawarta w dniii ^ j ^ . . . ; 2013 roku w Czeremsze pomi^dzy: 
Gminji Czeremclia, 17-240 Czeremclia, iil. Duboisa 14, NIP 603-000-02-03 REGON 050659237 
reprezentowan^ przez: 

Wqjta Gminy Czeremclia - mgr Jerzego Szykul?, zwanym dalej Zamawiajqcym 

a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz^t Dworakowska Grazyna Jadwiga, z siedzib^: 12-230 Biala Piska, 
Radysyl3, NIP 849-122-61-88 REGON 280309683 
reprezentowanym prze?: 

Ji::sQCiUM:6^ML^.6:!r}}.k Q. 3"̂ .̂ ^̂ !̂:̂  ., zwanym dale] Wykonawcjj, 

Wartosc umo>vy nie przekracza kwoty 14.000 euro w z\viqzku z czjin umowa nie podlega 
ustawie o zamowieniach publicznych. 

§ 1 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
using? polegaj^c^ na vvylapywaniu i odbieraniu bezpanskich zwierz^t z terenu Gminy Czeremclia wraz z 
transportem i utrzymaniem w schronisku dla zvvierzqt. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia jej podpisania do 31.12.2013 roku. 

§ 3 

Do zadan Wykonawcy nalezy: 
1. Wylapywanie i odbieranie bezpanskich zwierz^t (psow) z terenu Gminy Czeremcha - zagubionych, 

porzuconych, zagrazaj^cych bezpieczeristwu publicznemu, bezpieczenstwu w ruchu l^dowym, 
zwierz^t chorych, okaleczonych, b?d^cych ofiarami przemocy, wypadkow komunikacyjnych, 
losowych, w celu zapewnienia opieki zgodnie z ustaw^z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z pozn. zm.). 

2. Transport przekazanych zwierz^t z miejsca odbioru do miejsca, gdzie odebrane zwierz?ta b?d^ mialy 
zapewnion^ opiek? tymczasow% schronienie, wyzywienie, opiek? weterynaryjn^ zgodnie z ustaw^ z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t (Dz. U . z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z pozn. zm.). 

3. Jako WW. miejsce Wykonawca wskazuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt w Radysach, 
12-230 Biala Piska, Radysy 13 - weterynaryjny numer identyfikacyjny 28163401. 

4. Przedstawianie dla Zamawiajqcego (w przypadku takiego z^dania) dokumentacji co do dalszych 
losow zwierz?cia, przebytych szczepien, zabiegow lekarskieh, umow adopcyjnych. 

§ 4 

Strony ustalaj% ze wykonywanie ushjgi przez Wykonawc? odbywac si? b?dzie nie rzadziej niz raz w 
miesi^cu i na kazde zgloszenie Zamawiaj^cego - w c i ^ u 24 godzin od chwili otrzymania zgioszenia. 

• %S 

Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac okreslonych w umowie 
i ze prace wykonywac b?dzie w sposob humanitamy, bez narazania zwierz^t na zb?dne cierpienie. 

§ 6 

1. Strony ustalaj^ wynagrodzenie: za wytapanie, odbior, transport i utrzymanie psow w schronisku oraz 
calkowit^ opiek? weterynaryjny - optata miesi?czna w wysokosci 
2 416,67 z\o (stownie: dwa tysiyce czterysta szesnascie zlotych 67/100 groszy). 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
3. Rozliczanie oplaty miesi?cznej odbywac si? b?dzie fakturami wystawianymi raz w miesiycu, 

ptatnymi w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury. 



4. Zamawiajf^cy oswiadcza, ze upowaznia firm? Schronistco dla Bezdomnych Zwierzyt Dworakowska 
Grazyna Jadwiga z siedzibfi: 12-230 Biala Piska, Radysy 13, NIP 849-122-61-88 Regon 280309683 
do wystawiania faktur V A 1" bcz podpisu Zamawiaj^cego. 

§ 7 

Zaniawiajycy zastrzega sobie prawo kontrolowania dzialalnosci Wykonawcy co do prawidlowosci wykonania 
przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze powierzyc wykonywania przedmiotu umowy innym podmiotom 
bez zgody Zamawiajycego. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy vvymagajy formy pisemnej pod rygorem ich nievvaznosci. 
2. Kazda ze stron ma prawo do rozwiyzania niniejszej umowy z miesi?cznym jej wypowiedzeniem -

zachowujyc form? pisemn^ .̂ 
3. Umowa moze bye rozwiyzana przez Zamawiajycego bez wypowiedzenia w przypadku nie 

wywiyzywania bydz nienalezytego wykonania przez Wykonawc? obowiyzkow wynikajycych z 
umowy. 

4. W przypadku rozwi^zania umowy, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawcy nie przysluguje 
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 - za miesiyc, w ktorym rozwiyzanie umowy nast<|pilo. 

Spory wynikle na tie realizacji niniejszej umowy rozstrzygac b?dy Sydy Powszechne wlasciwe dla 
Zamawiajj^cego. 

§ 1 0 

W sprawach nie unormowanych niniejszy umowy rnajy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o 
ochronie zwierzyt i aktow wykonawczych do niej. 

§ 1 1 
Umowa zostala zawarta w 2 jednobrzmiycych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiajycego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
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