
UMOWA nr

zawarta w dniu 02 stycznia 2015r. pomiędzy:

Urzędem Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, NIP 966-10-26-716 zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Henryka Łapińskiego -  Burmistrza Suraża

a

Zygmuntem Dworakowskim, zamieszkałym Radysy 13, 12-230 Biała Piska, prowadzącym Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt NIP 849-145-86-51 zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą:

została zawarta umowa o następującej treści:

A

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 
wyłapywaniu i odbiorze bezdomnych psów z terenu Gminy Suraż, przewożeniu i 
umieszczaniu tych zwierząt w schronisku oraz zapewnieniu im właściwych warunków 
bytowych, zgodnie z normami etycznymi i obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności 
z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

a) posiadania niezbędnych urządzeń i środków, a w szczególności: chwytaków, kagańców, 
obroży klatki samołapki, smyczy -  służących do wyłapywania i prowadzenia zwierząt.

b) posiadania umowy zawartej z lekarzem weterynarii o zapewnieniu (w razie potrzeby) pomocy 
weterynaryjnej,

c) przekazywania psów nowym właścicielom (odpłatnie lub bez opłaty), zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowe.

d) prowadzenie ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych psów.

e) Wykonania -  w razie konieczności i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi 
przepisami prawa -  eutanazji psów.

3. Miejscem przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska jest 
Radysy 13, 12 -  230 Biała Piska.

§2

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefonicznie lub pisemne 
zlecenie Zamawiającego.
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2. Za gotowość podjęcia działań interwencyjnych Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 500,00 zł brutto(słownie: pięćset zł)

3. Za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku ustala się wynagrodzenie jednorazowe w 
wysokości 1600 zł brutto za jedną sztukę (słownie: tysiąc sześćset złotych) przelewem na 
konto Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT.

§3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może wstrzymać wypłatę.

§4

1. Umowa została zawarta na czas określony tj.: 02.01.2015 do dnia 31.12.2015 r.

2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, 
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§5

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umów Zamawiający nie jest zobowiązany do odebrania 
wynagrodzenia za ich utrzymanie.

§6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części, w 
szczególności w przypadkach gdy:

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

b) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą umową lub 
wskazaniami Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części, jeżeli 
Zamawiający opóźnia się w płatności wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 -  minimum 
za dwa pełne okresy płatności.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§8

Ewentualne spory przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo 
ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca
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