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na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Radków

i przekazania ich do schroniska.

W dniu 20.02.1013 pomiędzy:
Gminą Radków, 29-135 Radków
NIP 6090002648 REGON 151398988 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Stanisław Herej
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbara Huptyś
zwaną w dalszej części umowy ,,zleceniodawcą"
a
Panem Rafałem Żmuda prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Ogólnobudowlano-Usługowy ul. Piłsudskiego 115/42, 42- 400 Zawiercie.
Zwanym w dalszej treści umowy "Zleceniobiorcą"
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późnozm.), została zawarta umowa o następującej
treści:
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1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające
na wyłapywaniu na terenie gminy Radków bezdomnych zwierząt i umieszczeniu ich
w schronisku dla zwierząt.
Wykonawca po odłowieniu bezpańskiego psa przejmuje za niego odpowiedzialność.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje
się realizować zgodnie z postanowieniami:
a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 ze zm.) i właściwymi aktami wykonawczymi,
b) właściwymi aktami prawa miejscowego.
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1. W ramach przedmiotu umowy określonego w S 1 pkt. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje
się do jednorazowego przyjazdu w wyznaczonym przez Gminę terminie każdorazowo na
zgłoszenie, na każde zlecenie pisemne lub telefoniczne w 2013 roku. Rozpoczęcie
wykonania prac nastąpi w ciągu doby od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia
pisemnego lub telefonicznego.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada:
a) niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
spełniające wymogi humanitarnego wykonania zadania i nie stanowiące zagrożenia dla
ich życia,
b) odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt spełniające wymogi
art. 24 ustawy, o której mowa w S 1 ust. 2 pkt. a niniejszej umowy,
c) zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla wyłapanych zwierząt w razie
wystąpienia takiej potrzeby;
d) zapewnione miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem
ich do schroniska.
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Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego umieszczenia
terenie gminy Radków zwierząt w Schronisku, które opiekuje
zwierzętami, z którą Zleceniobiorca posiada podpisaną umowę.

wyłapanych na
się bezdomnymi
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1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą,
wymaganej odrębnymi przepisami akcji informacyjnej zawierającej w
szczególności określenie czasu i obszaru akcji wyłapywania zwierząt oraz wskazania
miejsca przebywania zwierząt wyłapanych.
2. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień mniejszej umowy ze strony
Zleceniodawcy pełnić będzie Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
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Wynagrodzenie miesięczne za usługi o których mowa w S 1 składać się będzie z
następujących składników:

1.Ryczałtu za gotowość do pracy w wysokości 123 zł brutto

2. Ceny za wyłapanie i umieszczenie w schronisku zwierzęcia z terenu gminy
Radków w wysokości 1900 zł brutto za 1 sztukę
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1. rozliczenie za gotowość do pracy oraz wykonanie usług, o których mowa w S 1

dokonywane będzie na koniec każdego miesiąca

2. Wynagrodzenie za gotowość do pracy oraz wykonane usługi ,o którym mowa w
S 1 płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury
zamawiającemu. Fakturę należy złożyć wraz z wykazem określającym liczbę
zwierząt wyłapanych z terenu gminy Radków i umieszczonych w schronisku.
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Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Każda ze stron może dokonać rozwiązania umowy z 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
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Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie
Cywilnego.
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