POROZUMIENIE
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Zawarte w dniuliM,. 20A$k'.... pomiędzyjpłUą
reprezentowaną prze?^M^M ///{&{$.fcfól&rJ&jp'.M$ł&^.fa/f.?.gzwmym

dalej Gminą,

a firmą DASH Urszula Konstanta - Kurowska,21-4QG Łuków, tiL Kiernickich 19/45,
NIP 825-131-66-09, REGON 030924318, reprezentowaną przez Urszula Konstanta Kurowska - właściciel zwanym dalej Wykonawcą
§1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminą zadań własnych Gminy
w zakresie postępowania z bezdomnymi zwierzętami i opieki nad nimi przez Wykonawcę.
§2.

Na podstawie niniejszego porozumienia Wykonawca przejmuje zadania Gminy określone w
§1 w następującym zakresie:
1. Zbieranie zwierząt bezdomnych.
2. Przechowywanie zwierząt bezdomnych,
3. Rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi, zgodnie z obowiązującymi ustawami i
rozporządzeniami.
$3.

Wykonawca przejmuje do wykonania zadania zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, w szczególności psom i kotom zwanym dalej „zwierzętami, na terenie
Gminy i niezwłocznym przewożeniu, ich do Łukowskiego Towarzystwa Przyjaciół
Zwierząt, współpracującym z Wykonawcą, a następnie znalezienia osób, które
chciałyby adoptować wyłapane zwierzęta.
2, Zbieranie zwierząt będzie dokonywane przy pomocy odpowiedniego sprzętu we

własnym zakresie.
Wykonawca

zapewnia

odpowiednie warunki sanitamo-higieniczne

i opiekę

weterynaryjną.
, Nie wykonujemy sterylizacji, kastracji oraz leczenia zwierząt. Usługi te mogą być
wykonane po uiszczeniu dodatkowej opła >v,
M } E^|>Mflracującym 2 firmą DASH.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania miejsca przechowania zebranych zwierząt
od czasu złapania do czasu zgłoszenia się właścicieli bądź ustalenie nowego
właściciela.

§4.

Usługa zostanie wykonana

w terminie bezpośrednio uzgodnionym w formie

telefonicznej lub pisemnej przez pracowników Gminy a Wykonawca w terminie do 2 dni.

15.
Posiadamy stosowną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w miejscowości Długa
Kościelna, ul Szczęśliwa 55,05-074 Halinów.
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Strony uwzględniają opłatę za realizacje zadania określonego w pkt. l i pkt. 2 w sposób
następujący;
1. Za żebranie zwierzęcia i dalsze postępowanie ż alm stosownie do pkt. 2 strony
ustalają za wykonanie zadania opłatę w kwocie 5000 ( pięć tysięcy) złotych,
płatne po wystawieniu rachunku, obejmujące odłowienie do dwudziestu sztuk
zwierząt, płatne przelewem za konto Wykonawcy w tertninie 7 dni od otrzymania
rachunku, NR RACHUNKU 02 9204 0001 0018 2490 3000 0010
2. W przypadku zapewnienia opieki większej ilości zwierząt niż określona w ust, ł za
każde następne zwierzę strony ustalają opłatę w kwocie brutto 500 (pięćset)
złotych, za które Zamawiający będzie dokonywał płatności na podstawie
wystawionych przez Wykonawcę rachunków.

§7

1, Strony zawierają niniejsze porozumienie na okres
2, Gmina ma prawo do dokonania kontroli prawidłowości realizacji zadania
3, Zamawiający może rozwiązać porozumienie 2 zachowaniem l - miesięcznego
okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny lub bez wypowiedzenia w
wypadku, gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje zadania lub wykonuie ai©a*i6B¥ei«y~—«—«—»—%iwtfc^fe:A;o:;i
b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności
RZĄD

nie

§9
Zmiana wypowiedzenia, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nienormo wartych niniejszą umowa zastosowanie maja odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

•10
Porozumienie sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze
stron porozumienia.
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