
Umowa
zawarta w dniu 5.11.2012r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów reprezentowaną przez:
Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta Augustowa
zwanym dalej „zamawiającym"
a Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym działalność gospodarczą jako firma Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska
zwanym „wykonawcą".

§ 1
Wykonawca zobowiązuje się do wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Augustów
oraz utrzymywania tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym w
Radysach 13, 12-230 Biała Piska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy stanowią integralną
część niniejszej umowy.

§2
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002 ze zmianami) oraz
rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz. 753), a w szczególności do posiadania:

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

b) odpowiedniego pojazdu (samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt),
c) zawartej umowy z lekarzem weterynarii o zapewnieniu udzielenia pomocy (w razie

potrzeby) weterynaryjnej,
d) miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

§3
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne lub pisemne zlecenie
zamawiającego.

§4
Za wykonanie usług ustala się wynagrodzenie netto:
- ryczałtowe miesięczne w wysokości 11 869,92 zł, słownie: jedenaście tysięcy osiemset
sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze.
- za wykonanie l sterylizacji w wysokości 203,25 zł, słownie: dwieście trzy złote
dwadzieścia pięć groszy.
- za wykonanie l kastracji w wysokości 146,34 zł, słownie: sto czterdzieści sześć złotych
trzydzieści cztery grosze.
Do cen netto zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
Dane do faktury:
Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Nr NIP 846-15-29-116

§5
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
nieprawidłowości.



§6
Umowa obowiązuje na czas określony od dnia l stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§ 7
W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z zobowiązań niniejszej umowy
zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu
wypowiedzenia.

§ 8
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zamawiający zobowiązuje się

zapłacić wynagrodzenie za utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku
wykonawcy do czasu odebrania tych zwierząt.

2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać bezdomne zwierzęta w schronisku do czasu
ich odebrania.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§10
Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany
umowy dokonane w innej formie niż pisemnej są nieważne.

§11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
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