
UMOWA

Zawarta w dniu 11 lutego 2014 r. pomigdzy:

Gmin4 Orla, z siedzibq przy ul. A. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, NIP 543-215-42-50.
REGON 05 065 9600, reprezent owarLqprzezi

Pana Fiotra Selwesiuka - W6jta Gminy Orla

zwanqdalej 'Gmin4o'

a Panem Zygmuntem Dworakowskim prowadzqcym Schronisko dla BezdomnychZwierz4t
w miejscowoSci Radysy 13,12-230BialaPiskaNIP 849-145-86-51 REGON 5II348Z5}
zw arrym w dal szej czE Sci umowy,r s ch roniskiem "
zostala zawarta umowa o nastgpuj4cej treSci:

s 1
1. Schronisko zobowiqnje sig na zlecenie Gminy do odlawiania, transportu oruzutrzymania

w schronisku bezdomnychzwierzqt ztercnu gminy Orla.

2. Schronisko zobowiqn$e sig do 24 godziwrej gotowoSci (7 dni w tygodniu oraz we
wszelkie Swipta) do odlowu i transportu zireruqt.

$ 2
Schronisko zobowiqzarte jest do przestrzegania przepis6w zawartych w ustawie z dnia 2I
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. tJ z 2013 r. poz. 856) oraz rczporzqdzenia MSWiA
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunk6w wylapywania zwierzqt (Dz.IJ. nr I l6
poz.753)

$ 3
Schronisko zapewnia, 2e:

1) dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym otaz osobami zdolnymi do
wykonania umowy, posiadaj 4cymi odpowiednie kwalifi kacj e,

2) znajduje siE w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie umowy.

$ 4
L Usluga, o kt6rej mowa w $ 1 ust. I wykonywana jest na ustne lub pisemne zlecenie

Grniny.

2. Osob4odpowiadaj4cEw Gminie zarealizacjE umowy jest Ewa Dmitruk.

$ s
1. Za odNowienie i utrzymanie w schronisku wraz z opiekE weterynaryjnqotaz transportem

ustala sig wynagro dzenie j ednorazowe:

1) za doroslego psa w wysokoSci 1 800 zl brutto (slownie zlotych:jeden tysi4c osiemset)
za jednqsztukg.

2) za szczeniaka w wysokoSci 400 zl brutto (slownie zlotych: czterysta) za jednqsztukq.



2. Kwoty, o kt6rych mowa w ust. I uwzglgdniaj4 koszty ewentualnej kastracji lub

sterylizacj a zwier zgcia.

3. Wynagrodzenie bEdzie platne przelewem na konto Schroniska w ci4gu 14 dni od daty

otrzy mania faktury przez U rzqd Gminy Orl a.

s 6
Do obowi4zk6w Schroniska naleZy:

1) chwytanie i dostarczanie zwierzqt do schroniska,

2) pr ow adzenie ob s e rwacj i no wo p t zyi 1ty ch zw ieruqt w o kre s ie kwarantanny,

3) kompleksowa opieka nad zwierzEtarti przebywaj4cymi w schronisku, w tym

zapewnienie odpowiedniego poZywienia, dostgpu do Swie2ej wody, ochrony ptzed

warunkami atmosferyc znymi oraz opieki weterynaryjnej,

4) prowadzenie dziaNanmaj4cych na celu ntajdowanie zwierzgtom opiekun6w,

5) prowadzenie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierzqt przebywaj4cych

w schronisku,

6) usypianie Slepych miot6w,

7) prowadzenie ewidencji bezdomnych rwierzqt i przekazywanie p6lrocznych sprawozdari

dotyczqcych dalszych los6w zwierzqt odlowionych z terenu gminy.

s 7
1. Umowa zostala zawarta na czas okreSlony od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca

2015 r.

2. Ka1da ze stron moae rozwiqzat umowQ z zachowaniem l-miesigcznego terminu

wypowiedz enia ze skutkiem na koniec miesi4ca kal endarzowe go.

3. Oswiadczenie o wypowiedzeniu powyZszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaZnoSci.

$ 8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj4formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

2. W sprawach nieuregulowanych Umow4 majqzastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy' z dnia21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt (Dz. U. 22013 r. poz. 856).

3. Ewentualne spory powstale przy wykonywaniu Umowy bpd4 rozstrzygane przez sqd

powszechny wlaSciwy dla siedziby Gminy.

UmowE

stron.

$ e
sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kahdej ze

Gmina: Schronisko:
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