
UMOWA Nr 1/2019

Zawarta w dniu 18 marca 2019 r. w Milejczycach pomiędzy:

¡r f, 6. 7 Wpł.
dni«

URZĄD GMINTf
MILEJCZYCE

~)
2 2. 0 3 . 2010

Znak al.

Gminą Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, NIP 544-144-07-07, REGON 050658976 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Jerzego Iwanowca , zwanym dalej Zamawiającym

a

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska -  spółka 

cywilna z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska , NIP 849-158-90-63, REGON 365644163 zwanym dalej 

Wykonawcą,

§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wyłapywaniu i 
odbieraniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z transportem i utrzymaniem w 
schronisku dla zwierząt oraz odłów wraz z transportem i utrzymaniem zwierząt gospodarskich

§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku.

§3

1. Do zadań Wykonawcy należy:
1) Wyłapywanie i odbieranie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy Milejczyce -  zagubionych, 

porzuconych, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, bezpieczeństwu w ruchu lądowym, 
zwierząt chorych, okaleczonych, będących ofiarami przemocy, wypadków komunikacyjnych, 
losowych, w celu zapewnienia opieki zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

2) Transport odebranych zwierząt z miejsca odbioru do miejsca, gdzie będą one miały zapewnioną 
kompleksową opiekę, schronienie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856) -  tj. Schroniskiem dla 
Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska Spółka Cywilna z 
siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska

3) Aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odebranych z terenu Gminy Milejczyce,
4) Usypianie ślepego miotu i obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt odebranych z terenu 

Gminy Milejczyce,
5) Prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt, zawierającej charakterystykę psa (płeć, wiek, maść, 

wysokość, waga, ogon/bez i cechy charakterystyczne) oraz książki kontroli weterynaryjnej,
6) Przedstawianie dla Zamawiającego (w przypadku takiego żądania) informacji na temat przyjętych 

zwierząt oraz dokumentacji co do dalszych losów zwierzęcia, przebytych szczepień, zabiegów 
lekarskich, umów adopcyjnych.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy innym podmiotom bez zgody 
Zamawiającego.

§4

Strony ustalają, że wykonywanie usługi przez Wykonawcę odbywać się będzie na każde zgłoszenie 
Zamawiającego -  po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
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§5
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac określonych w umowie 
i że prace wykonywać będzie w sposób humanitarny, bez narażania zwierząt na zbędne cierpienie.

1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto:
1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł) -  odłowienie oraz odebranie z punktu 
przetrzymywania psa/suki
600.00 zł (słownie: sześćset zł) -  odłowienie oraz odebranie z punktu przetrzymywania 
szczeniaka.
15.00 zł (słownie: piętnaście zł) -  odłów wraz z transportem i utrzymaniem zwierząt 
gospodarskich

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni, liczonych każdorazowo od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku po wykonaniu usługi.
4. Zamawiający upoważnia do wystawiania faktur lub rachunków bez podpisu Zamawiającego.

1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z miesięcznym jej wypowiedzeniem -  
zachowując formę pisemną.

2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku nie 
wywiązywania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
umowy.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o ochronie zwierząt i aktów wykonawczych do niej.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe dla 

Zamawiającego

§6

§7

V

§8

§9

Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach -  1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zamawiający Wykonawca

GMINA MILEJCZYCE
17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5 

pow. siemiatyckl 
*s;ip 5441440707 REG. 050658976
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