
Umowa
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

zawarta pomiędzy:
1. Urzędem Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, NIP: 543-00-07-131,

reprezentowanym przez Pana Stanisława Derehajło, Wójt Gminy, zwany w dalszej części
umowy "Zamawiającym"
a

2. Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi
Radysy 13, 12-230 Biała Piska, NIP: 849-145-86-51, Regon: 511348259, zwanym w dalszej
części umowy "Wykonawcą"

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania w sposób humanitarny
bezdomnych psów na terenie gminy Boćki oraz utrzymania ich w schronisku.
2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt powinien być wykonywany urządzeniami
i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają
im cierpienia, a także nie stwarzaj ą zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

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

§3
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia
opieki weterynaryjnej utrzymywanych zwierząt.

_ § 4
Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszelkie
święta) do odłowu i transportu zwierząt oraz zapewni całodobowy kontakt pod numerem telefonu
501-622-789

§ 5
Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie wyłącznie na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie
Zamawiającego.

§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
pochodzących z terenu Gminy Boćki.

§ 7
1. Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzenie:
-jednorazowy odłów - 1500,00 zł brutto za jednego psa dorosłego i umieszczenie go w schronisku
w Radysach

§ 8
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego na podstawie dokumentu potwierdzającego odłowienia
zwierzęcia i przyjęcie go do schroniska.



§9
Porozumienie zawarto na czas określony, od dnia 1.05.2014r. do 30.04. 2015 r.

§ 10
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu, opatrzonego kolejnym
numerem i podpisanego przez wszystkie strony pod rygorem nieważności.

§ H
Zamawiający może odstąpić od porozumienia jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania
obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia lub w przypadku stwierdzenia
nienależytego wykonania postanowień porozumienia przez Wykonawcę.

§ 1 2
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowania przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 1 "*
13

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
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