
URZĄD GMINY BOĆ Ki
k a n c e l a r ia  ogólna

UMOWA Nr 07/2019

zawarta w dniu 10 stycznia 2019 roku pomiędzy:
1. Gminą Boćki Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, NIP: 543-20-67-060, 

REGON 050659220, reprezentowaną przez Dorotę Kędra-Ptaszyńską, Wójta 
Gminy, zwany w dalszej części umowy “Zamawiającym”
a

2. Grażyną Jadwigą Dworakowską i Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska - spółka cywilna 
NIP 849-158-90-63, REGON: 365644163, z siedzibą w miejscowości Radysy 13, 
12-230 zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”

§1
1.Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania w sposób 
humanitarny bezdomnych psów na terenie gminy Boćki oraz utrzymania ich w schronisku.
2.Odławianie i transport bezdomnych zwierząt powinien być wykonywany urządzeniami 
i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani też nie zadają 
im cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§2
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, i z 2018 r. poz.663 i 650) 
ze zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

§3
1.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu 
zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanych zwierząt.
2.Sterylizacja/kastracja odbywać się będzie według wskazań lekarza weterynarii 
sprawującego opiekę w schronisku

§4
Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszelkie 
święta) do odłowu i transportu zwierząt oraz zapewni całodobowy kontakt pod numerem 
telefonu 501-622-789
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§5
Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie wyłącznie na telefoniczne lub pisemne 
zgłoszenie Zamawiającego.

§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
pochodzących z terenu Gminy Boćki.

§7
1. Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzenie:
- jednorazowy odłów -  1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto za jednego 
psa dorosłego i umieszczenie go w schronisku w Radysach
- jednorazowy odłów -  600,00 (słownie: sześćset złotych) zł brutto za jednego szczeniaka i



umieszczenie go w schronisku w Radysach

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od
§8

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na podstawie dokumentu potwierdzającego 
odłowienia zwierzęcia i przyjęcie go do schroniska na konto:
33 9364 0000 2007 0031 7049 0003.
Dane do faktury:
Nabywca; Gmina Boćki, NIP 543-20-67-060 ul. Plac Armii Krajowej 3,17-111 Boćki 
Odbiorca; Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,17-111 Boćki

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 10.01.2019 r. do dnia 31.12. 2020 r.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony 
pod rygorem nieważności.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia.

Zamawiający może odstąpić od porozumienia jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania 
obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia lub w przypadku stwierdzenia 
nienależytego wykonania postanowień porozumienia przez Wykonawcę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowania przepisy 
kodeksu cywilnego.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron.
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WYKONAWCA:


