
UMOWA ZLECENIE

W dniu 01 marca 2014 r. pomiędzy:

Gminą Rudka z siedzibą przy ul. Brańskiej 13, 17-123 Rudka, reprezentowaną przez Wójta 
Gminy -  Andrzeja Anusiewicza, zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,

a Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi 
Radysy 13, 12-230 Biała Piska, zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”na okres 
od dnia 01 marca 2014 r. do dnia 01 marca 2015 r. została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1.
Zleceniobiorca zobowiązuje się na każdorazowe wezwanie Zleceniodawcy do wyłapywania 
bezdomnych psów z terenu administracyjnego Gminy Rudka oraz utrzymywania ich 
w schronisku.

§2.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116 poz. 753).

§3.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu 
zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom.

§4.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do 24-godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we 
wszelkie święta) do odłowu i transportu zwierząt.

§5.
Odiów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu od 
Zleceniodawcy.

§6-
Za odłowienie i utrzymywanie w schronisku psów wraz z opieką weterynaryjną ustala się 
wynagrodzenie 5,00 zł/dobę brutto za sztukę.

§7.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania faktury wystawionej na Gminę Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, NIP: 543-
20-74-901.

§8 .
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.



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

§ 9.
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