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a firmq DASH Urszula Konstanta - Kurowska,2l-4}) tr-uk6w, ul. Kierniekich 19/45,

NIP 825-131-66-09, REGOhT 030924318, reprezentowanq przez Urszula Konstanta -
Kurowska - wla$eiciel zwanym dalej Wykonawoq

$1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gmin4 zadart wlasnyeh Gminy

w zakresie postEpowaniazbezdomnymi zwierzqtami i opieki nad nimi przez WykonawcE.

$2.

Na podstawie mniejszego porozumienia Wykonawca przejmuje zadania Gminy okre$lone w

$ 1 w nastqpuj4cym zakresie:

1. Zbierarie mfieruqt bezdomnych,

2. Przechowywanie zwierzqt bezdomnych.

3. Rozstrzygame o dalszym postqpowaniu z nimi, zgodnie z obowi4puj4cymi ustawami i

rozporzqdzeniami.

1.

oa0J.

Wykonawca przejmuje do wykonania zadania zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzqtom, w szczeg6lno6ei psom i kotom zvvanym dalej ,,zwierzqtami, na terenie

Gminy i niezwlocznym przewclzeniu ieh do l-ukowskiego Towarzystwa Przyjaci6l

Zwierzqt, wsp6lpracujqcym z Wykonawe6 a nastqpnie znalezienia os6b, kt6re

chcialyby adoptowai wylapane zwierzqta"

Zbieranie zwieruq{ bpdzie dokonywane ptzy pomocy odpowiedniego sprzgtu we

wlasnym za}resie"

3. Wykonawca zapewnia odpowieelnie wanrnki sanitamo-higieniczne i opiekq

weterynaryjn4"

4. Nie wykonujemy sterylizacji, kastracji otaz leczenia zwierzpt. Usfugi te mog4 byi

wykonane po uiszczeniu dodatkowej optaty, ustalonej z lekarzem weterynarii

wsp6tpracujecym z finnq DASH.

2.



a

5, Wykonawe a zobowi4zuje siq do wskazania miejsca przeehowania zebranych zwierzqt

od czasu zhapania do czasu zgtoszenta siq wla$cieieli bEdf ustalenie nowego

wla5ciciela.

$4.

Usfuga zostanie wykonana w terminie bezpo$rednio uzgodnionym w fonnie

telefonicznej lub pisemnej przezpracownik6w Gminy a Wykonawea w tenninie do 2 dni.

$s.

Posiadamy stosownq umowq ze Schroniskiem dla Zwierz4t - Fundacj4 ,,Centrum

Ochrony Srodowiska" Pozytku Publicznego z siedzib4 w Nasielsku przy

ul. D4browskiego 18, 05-190 Nasielsk. Sehronisko miesei siq w rniejscowo$ci Chrcynno

kAtrasielska.

$6

Strony uwzglqdniaj4 oplatq za realizacje zadania olaerslonego w pkt"l i pkt. 2 w sposdb

nastEpuj4cy:

1. Za zebranie zwierzpcia i dalsze postppowarrie z nim stosownie do pkt. 2 strony
ustalajq za wykonanie zadasia oplatE w kwoeie 600 (sze56set zlotyoh )
brutto, platne po wystawieniu rachunku, obejmujqce odlowienic i5 sztuk ,nviaruqt,

wci4guroku, platne przelewem za konto Wykonawcy w terminie 7 dni od
otrzymania rachunku.

2" W przypadku zapewnienia opieki wiEkszej ilo6ci zwierzqt w ci4gu roku niz okreslona
w ust. I za kazde nastqpne zwierzE strony ustalaj4 oplatq w kwocie brutto
800 (osiemset) ztrotych, za kt6re Zamawiaj4cy bEdzie dokonywal platnodci
na podstawie wystawionych przez Wykonawcq rachunk6w"

.$7
1. Stronyzawieraj4niniejszeporozumienienaokres odZrl,{:!{io.|,ie,.,r?' ?Eti u,

2. Gmina ma prawo do dokonania kontroli prawidlowo$ci realizacji zadania
3. Zamawiajqcv moze rozwrqzal porozumien\e z zaehowaniem 1 - miesiqcznego

olnesu wypowied.zenia, bez podania przyczyny lub bez wypowiedzenia w
wypadku, gdy:

a) Wykonawca nio wykonuje zadania lub wykonuje nienalezycie,

b) Wystqpi istotna zrniana okolicmodei powodujqea, 2e realizaeja zam6wienia nie

iezy w interesie pubiica.rym"
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$e

Zmianawypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno6ci.

$e

W sprawach nienormowanych niniejsz4 unnowa zastosowanie maja odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

$r0

Porozumienie sporz4dzone w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach dla kuhdej ze

stron porozumienia.

Zamawiajqcy
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