
Umowa nr GGiOS.6140.1.2015 
zawarta w dniu 12 marca 2015r. 

Pomi^dzy: 
Gmin^ Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14 NIP: 603-000-02-03, REGON: 
050659237 reprezentowanym przez: Wojta Gminy Czeremcha Michal^ Wroblewskiego 
zwanym dalej Zamawiaj^cym, 
a 
Grazyn^ Jadwig^ Dworakowsk^ prowadz^c^^ dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Schronisko 

dla bezdomnych zwierz^t z siedzib^ Radysy 13 12-230 Biata Piska NIP:849-122-61-88 , 
REGON:280309683, zarejestrowanym w CEIDG prowadzon^przez Ministra Gospodarki, 
2wanym w dalszej cz^sci Wykonawcq, o nast^puj^cej tresci: 

Wartosc umowy nie przekracza kwoty 30 000 euro w zwiqzku z czym umowa nie 
podlega ustawie o zamowieniach publicznych 

§1 

Zamawiaj^cy powierza a Wykonawca przyjmuje „Wykonanie ushig polegaj^cych na 
wylapywaniu, bezpanskich (bezdomnych) psow z terenu Gminy Czeremcha ich transporcie 
oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierz^t wraz z ushigami powi^zanymi" zgodnie z 
obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami i zasadami. 

§2 

1. Zakres przedmiotu umowy obej muj e: 
a) wylapywanie i odbieranie bezdonmych zwierz^t (psow) z terenu Gminy, 
b) transport odebranych zwierzq.t z miejsca odbioru do miejsca gdzie b?d^ mialy 

zapewnion^ kompleksow^ opiek? tj. Schronisku dla bezdomnych zwierz^t Radysy 13 
12-230 Biala Piska 

c) utrzymywanie zwierzq.t przebywaj^cych w schronisku, 
d) zapewnienie zwierz^tom biez^cego utrzymania i opieki wynikaj^cej z przepisow i 

ogolnie przyj^tych zasad, w tym usypianie slepych miotow, utylizacje zwlok padlych 
lub poddanych eutanazji, 

e) zapewnienie stalego dozoru i opieki weterynaryjnej, a w szczegolnosci opieki 
weterynaryjnej nad zwierz^tami nowo przyj^tymi do schroniska, 

f) zapewnienie zwierz^tom obowi^zkowych szczepieri, 
g) prowadzenie ewidencji bezdonmych zwierz^t pochodz^cych z terenu Gminy 

Czeremcha 
h) dziatania prowadz^ce do zapewnienia nowych opiekunow (adopcja), 
i) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierz^t oddawanych do adopcji. 

2. Powyzsze uslugi mieszcz^ce si? w przedmiocie umowy musz^ odbywac si? zgodnie z 
ustaw^z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t ( t j . Dz.U z 2013 r., poz. 856) 
oraz Rozporz^dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegolowych wymagah weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierz^t (Dz.U Nr 158, poz. 1657) i innymi przepisami dotycz^cymi przedmiotu 
zamowienia. 

3. Wykonawca od momentu przyj^cia zwierz?ta bierze na niego peln^odpowiedzialnosc. 
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§3 

1. Niniejsza umowa obowi^zuje na czas oznaczonytj. od dnia 02 marca 2015r . do dnia 
31 grudnia 2015r. 

2. Kazda ze stron moze r o z w i ^ c ximow? z zachowamem jednomiesiecznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku, gdy druga strona nie wykonuje lub nienalezycie 
realizuje postanowienia umowy. 

§4 

Strony ustalaĵ ^ze wykonanie uslugi przez Wykonawc? odbywac si? b?dzie nie rzadziej niz 
raz w miesi^cu i na kazde zgloszenie Zamawiaj^cego — w c i ^ u 24 godzin od chwili 
otrzymania zgloszenia. 

§5 

1. Strony ustalajq^ nast?puj^ce jednostkowe ceny brutto za poszczegolne uslugi 
mieszcz^ce si? w przedmiocie umowy: 
1) Ryczah miesi?czny: 2500 zl brutto miesi?cznie 

2. Za nalezyte wykonanie ushigi Wykonawca przekladat b?dzie Zamawiaj^cemu faktury 
po uplywie kazdego miesi^ca kalendarzowego. 

3. Wynagrodzenie b?dzie platne w c i ^ 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury wraz z informacj^ o ktorej mowa w 
ust. 5. 

4. Ceny okreslane w ust. 1 nie ulegaĵ _ zmianie w okresie obowiqzywania niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca zobowiqzany jest do przedkladania co pol roku Zamawiaj^cemu wraz z 
faktury zestawienia obejmuj^cego: 

1) Stan zwierz^t na pocz^tek okresu rozliczeniowego, 
2) ilosc zwierz^t przyj?tych do schroniska w danym miesi^cu, 
3) ilosc zwierz^t zdj?tych z ewidencji ze wskazaniem daty przekazania do 

utylis^cj i/adopcj i , 
4) Stan zwierz^t na koniec danego okresu rozliczeniowego, 
5) informacj? zawieraj^c^ liczb? wykonanych w danych miesi^cu zabiegow sterylizacji i 

kastracji. 
§6 

1. Wykonawca ponosi pelnq. odpowiedzialnosc za zapewnieme nalezytych warunkow dla 
utrzymywanych zwierz^t, 

2. Wykonawca gwarantuje nalezytq. oraz zgodn^ z obowi^ujqcymi przepisami prawa i 
wytycznymi jakosc realizacji przedmiotu zamowienia. 

3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie obj?tym niniejsz^umow^. 
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1. Po uplywie terminu obowi^ywania niniejszej umowy zamawiaj^cy b?dzie pokrywat 
koszty utrzymania za przyj?te psy na warunkach okreslonych niniejsz^umow^ do 
czasu ich odebrania. 

§8 



Wykonawca wydaje zwierz^ta nowemu wlascicielowi lub opiekunowi w oparciu o 
zawart^ umow? adopcyjn^ okreslaj^c^ prawa i obowi^zki stron. 

§9 

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezb^dne kwalifikacje i specjalistyczny sprzet do 
wykonania przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierzqt. 

§10 

Do koordynacji zadan wynikaj£^cych z niniejszej umowy strona wyznacza nast^puj^ca osob?: 
Daniel Dworakowski tel. 501-622-789 

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq niaj^ zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie ewentualne spome kwestie powstate na tie wykonywania niniejszej umowy 
strony rozstrzygac b^d^ polubownie. Strony ustalajq, ze w razie powslania sporu 
nierozstrzygni^tego polubownie, do jego rozpatrzenia wiasciwv bedzie S d̂ wtasciwy 
miejscowo dla siedzib}' Zamawiaj^cego. 

§12 

Wszelkie zmiany umowy mog^ nast^pic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§13 

Integraln^ cz?sc umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

§14 

Umow? sporz^dzono w trzech Jednobrzmi^cych egzemplarzach-jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiaj^cego. 

Zamawiaj^cy 

w 6 l 
jnz 

G M I N A C Z E R E M C H A 
17-240 Czeremcha. ul Duboisa 14 

NtP 6030000203 
REGON 050659237 

Wykonawca 

SCHROWISKO DLA 
BEZDOMNYCH Z W I E U Z 
Dworakowska Grazvna Jr^ 

12-230 Biata P'Ska, RADY 
tel. 0506 713 343 

NIP 849-122-61-83 REGON 


