
UMOWA NR 12312015 

W dniu 30.12.2015r. pomiydzy Gminq Radziejowice ul.K.ubickiego 10 , 

Regon -750148414, NIP 838-14-26-414 zwanq dalej Zleceniodawcq w imieniu kt6rej 


dziaiajq 

W6jt Gminy - Urszula Ciyzka 


kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy - Teresy Jaworskq 

zwanq w dalszej czysci "Zamawiajqcy" 


a 

Zygmuntem Dworakowskim 


prowadzqcym Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt we wsi Radysy 13, 12-230 

Biaia Piska NIP 8491458651, Regon - 511348259 zwanym w dalszej czysci umowy 


,,\Vykonawcq" - zostaia zavvarta umowa 0 


nastypu j qcej treSci: 


§ 1 

Wykonawca zobowiqzuje siy na zlecenie Zamawiajqcego do wyiapywania bezdomnych ps6w 
z terenu gminy Radziejowice oraz zapewnienia im opieki w w/w schronisku. 

(Do niniejszej umowy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zam6wien publicznych. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 , poz. 759 z p6Zniejszymi zmianami) nie 
stosuje siy tej ustawy ) 

§ 2 

Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania przepis6w zawartych w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997r 0 ochronie zwierzqt (Dz. U z 20131'. poz. 856 z p6Zn.zm.) oraz Rozporzqdzenia 
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunk6w vvyiapywania zwierzqt 
(Dz.U.nr116 poz.753) 

§ 3 

Wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu 
zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzytom. 

§4 

Sterylizacja! kastracja wedlug wskazan lekarza weterynarii sprawujqcego opieky 
w schronisku. 

§ 5 

Wykonawca zobowiqzuje siy do 24 godzinnej gotowosci(7 dni w tygodniu oraz we wszelkie 
swiyta) do odiowu i transportu zwierzqt. 
Schronisko jest zobowiqzane do przekazywania Zamawiajqcemu comiesiycznych 
zestawien ewidencji przyjmO\;vanych i wydawanych (adopcja) zwierzqt oraz zwierzqt 
padiych 
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§ 6 

Odl6w bezdomnych zwierzqt odbywac siy bydzie po telefonicznym zgloszeniu przez 
Zamawiajqcego. Po od!owieniu zwierzycia Wykonawca sporzqdza protok6! wylapania 
zwierzycia a w nim - ilosc wylapanych zwierzqt, miejsce ich wylapania , dzien wylapania 
oraz dzien przekazania do schroniska 

§7 

Za od1owienie i dowiezienie bezdomnego psa do schroniska ustala siy wynagrodzenie 
jednorazowe w wysokosci 300 (slownie trzysta) z! bruttol sztuka, 
Za utrzymania psow w schronisku ustala siy wynagrodzenie jednorazowe w wysokosci 
1600 (jeden tysiqc szescset) zl bruttol sztuka 

§ 8 

Termin rozpoczycia usrugi 01.01.2016r. 

Termin zakonczenia uslugi 31.12.20161'. 

Wynagrodzenie bydzie p1atne przelewem na konto Wykonawcy w ciqgu 14 dni od daty 

otrzymania faktury za wykonanq uslugy. 


§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 


§ 10 

Umowy sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kazdej 

ze stron 
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