
UMOWA

Zawarta w dniu 04.06.2013r. pomiedzy Gmina Dubicze Cerkiewne, 17-204 Dubicze Cerkiewne,
ul. Glówna 65 reprezentowana przez Wójta Gminy Leona Malaszewskiego
NIP 603-00-14-518, REGON 050659266
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierzat 12-230 Biala Piska, Radysy 13
reprezentowanymprzez Zygmunta Dworakowskiego
NIP 849-145-86-51, REGON 511348259
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

Zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowiazuje sie na zlecenie Zamawiajacego do wylapywania bezdomnych psów na

"terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz utrzymania tych zwierzat w schronisku prowadzonym w
miejscowosci Radysy, 13, 12-230 Biala Piska.

2. Wykonawcazobowiazanyjest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21
,r sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2003 r.. Nr 106, poz. 1002, z pózno zm.) oraz

rozporzadzeniem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wylapywania zwierzat (Dz. U. Nr 116, poz. 753), a w szczególnosci do
posiadania:

a) chwytaków, kaganców, obrozy, klatki samolapki, smyczy- sluzacych do wylapywania i
prowadzania zwierzat;

b) odpowiedniegopojazdu (samochodu przystosowanego do przewozu zwierzat);
c) zawartej umowy z lekarzem weterynarii o zapewnieniu udzielenia pomocy (w razie

potrzeby)weterynaryjnej;
d) miejsca przetrzymywania wylapanych zwierzat przed przewiezieniem do schroniska.

§2
1. Wylapywanie bezdomnych zwierzat odbywac sie bedzie na telefoniczne lub pisemne zlecenie

Zamawiajacego w przeciagu 24 godzin od terminu zgloszenia.
2. Za wylapywanie i utrzymanie psów w schronisku ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci 2 300 zl (slownie zlotych dwa tysiace trzysta) platne z dolu za kazdy pelny miesiac,
przelewem na konto Wykonawcy w ciagu 14dni od daty otrzymania rachunku.

§3
l. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli dzialalnosci Wykonawcy w okresie realizacji

postanowien niniejszej umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci Zamawiajacy moze wstrzymac wplate

wynagrodzenia do chwili usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci.

§4

Umowa zostala zawarta na czas okreslony od dnia O1.06.2013r.do dnia 30.11.2013r. W przypadku
nie wywiazania sie Wykonawcy z zobowiazan niniejszej umowy Zamawiajacy moze wypowiedziec
umowe z zachowaniemjednomiesiecznego terminu wypowiedzenia.



§S

1. W przypadku rozwiazania lub wygasniecia umowy z wylacznej winy Zamawiajacego,
zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic wynagrodzenie za utrzymanie bezdomnych zwierzat w
schronisku Wykonawcy do czasu odebrania tych zwierzat.

2. Wykonawca zobowiazuje sie utrzymac bezdomne zwierzeta w schronisku do czasu ich
odebrania.

§6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§7

Strony zawieraja umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany umowy
dokonane w innej formie niz pisemnej sa niewazne.

§8

Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§9

Umowe sporzadzono w czterechjednobrzmiacych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.
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