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UMOWA NR 44/15

Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości 30000 EURO
w związku z czym nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

P odstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r póz.907j.t.)

W dniu 07.01.2015 r. w Przasnyszu pomiędzy Gminą Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu ul.
Św. Stanisława Kostki 5 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:

Wójta Gminy - mgr inż. Grażynę Wróblewską
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Danuty Osowskiej

a Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi
Radysy 13, 12 - 230 Biała Piska zwanym dalej „WYKONAWCĄ"
została zawarta umowa następującej treści:

§1.

„WYKONAWCA" zobowiązuje się na zlecenie „ZAMAWIAJĄCEGO" do:
1. Wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Przasnysz oraz utrzymania ich w

schronisku.
2. Zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej

utrzymywanym zwierzętom.
3. 24 - godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszystkie święta) do odłowu i

transportu zwierząt.
4. Schronisko zobowiązuje się do aktywnego poszukiwania osób zainteresowanych

adopcją.
5. Schronisko zobowiązuje się do przekazywania sprawozdań półrocznych do końca

miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy w formie pisemnej w zakresie
kontroli opieki sprawowanej nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy (zał. nr 1)

6. Schronisko zobowiązuje się do oznaczania mikrochipem, każdego bezdomnego
zwierzęcia odebranego z terenu gminy.

„Wykonawca" nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innej osobie bez zgody „Zamawiającego".

§2

Zlecenie będzie wykonane w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r

§3.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. póz. 856 j. t.) oraz rozporządzenia MSWiA z
dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. z 1998 nr
116, póz. 753)

§4.

Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez
Zamawiającego



§5.

1. Wykonawcy umowy za czynności przewidziane w § l umowy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 1.700 zł. brutto za jedną sztukę, (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych
brutto.)

2. Wynagrodzenie za w/w czynności będzie regulowane po wykonaniu przedmiotu umcjwy
w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury VAT na Gminę Przasnysz, płatne przelewem
na rachunek bankowy.

§6.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§8.
Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego l dla
Wykonawcy.
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