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W dniu 24.04.2014 r. pomiędzy Gminą Zawady, 16-075 Zawady, Plac Wolności 12, NltfJ966-
20-88-636 reprezentowaną przez Krzysztofa Wądołowskiego - Wójta Gminy Zawady, przy

kontrasygnacie Justyny Kazimierskiej - Skarbnik Gminy Zawady,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"

A Zygmuntem Dworakowskim
Prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230

Biała Piska zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"- została zawarta umowa o
następującej treści:

§ 1
Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych

psów na terenie gminy Zawady oraz utrzymania ich w schronisku.
§2

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U nr 111 poz.724 z póż.zm.) oraz rozporządzenia

MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt
(Dz.U.nrll6poz.753).

§3
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu

zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom.
§4

Sterylizacja/ kastracja według wskazań lekarza weterynarii sprawującego opiekę w
schronisku.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości(7 dni w tygodniu oraz we wszelkie

święta) do odłowu i transportu zwierząt.
§6

Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez
zamawiającego.

§7
Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzenie jednorazowe w

wysokości 1500 zł brutto za dorosłego psa/ szt.
Gotowość do podjęcia działań interwencyjnych :ryczałt miesięczny 300 zł brutto

miesięcznie.
§8

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury na Urząd Gminy Zawady

§9
Umowa obowiązuję od dnia podpisania do dnia 31.12.2014 r.

§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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