
UMOWA NR 10512016 


W dniu 30.12.2016. r. pomiydzy Gminq Radziejowice ul.Kubickiego 10, 
Regon -750148414, NIP 838-14-26-414 zwanq dalej Zleceniodawcq w imieniu ktorej 

dzialaj '! 
Wojt Gminy - Urszula Ciyzka 

kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy - Teresy Jaworsk,! 
zwanq w dalszej czysci "Zamawiajqcy" 

a 
Zygmuntem Dworakowskim i GraZynq Jadwigq Dworakowsk,! s.c. 

prowadzqcym Schronisko d1a Bezdomnych Zwierzqt we wsi Radysy 13, 12-230 
Biala Piska NIP 849-158-90-63, Regon - 365644163 zwanym w da1szej cz~sci umowy 

"Wykonawc'!"- zostala zawarta umowa 0 

nastttpujqcej tresci: 

§ 1 

Wykonawca zobowiqzuje sit( na zlecenie Zamawiajqcego do wylapywania bezdomnych psow 
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 
zamowien publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 poz.2164 z pozniejszymi zmianami) nie stosuje siy 
tej ustawy) 

§2 

Wykonawca zobowi,!zany jest do przestrzegania przepisow zawartych w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997r 0 ochronie zwierzqt (Dz. U z 20 13r. poz. 856 z pom.zm.) oraz Rozporzqdzenia 
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunkow wylapywania zwierzqt 
(Dz.U.nr116 poz.753) 

§ 3 

Wykonawca zobowi,!zany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu 
zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymyvv'anym zwierzytom. 

§4 

Stery1izacjal kastracja wedlug wskazan 1ekarza weterynarii sprawujqcego opieky 
w schronisku. 

§ 5 

Wykonawca zobowiqzuje siy do 24 godzinnej gotowosci(7 dni w tygodniu oraz we wsze1kie 
swiyta) do odlovvu i transportu zwierz'!t do Schroniska z terenu gminy Radziejowice oraz 
transportu z gabinetu weterynaryjnego, z ktorym Gmina Radziejowice podpisze umowy na 
udzielenie pierwszej pomocy zwierzytom bezdomnym, ktore u1egly urazom w roznych 
zdarzeniach na terenie gminy. 

Schronisko jest zobowiqzane do przekazywcmia Zamawiajqcemu comiesiycznych 



zestawien ewidencji przyjmowanych i wydawal1ych (adopcja) zwierz~t oraz zwierz~t 


padlych 


§ 6 

Odl6w bezdomnych zwierz~t odbywac siy bydzie po telefonicznym zgloszeniu przez 
Zamawiaj~cego. 
Bezdomne zwierzyta nalezy tak wylapywac aby nie stwarzac zagrozenia dla zycia 
i zdrowia mieszkanc6w, 
- nalezy uzywac przy wylapywaniu bezdomnych zwierz~t urz~dzen i srodk6w nie 
Stwarzaj~cych zagrozenia dla ich zycia i zdrowia, ani nie powoduj~cych cierpienia, 

- transport odlowionych zwierz~t powinien odbywal siy przy uzyciu zaadaptowanych do 
tego celu samochod6w, 

- wylapywanym zwierzytom nalezy zapewnic opieky weterynaryjn~. 
Po odlowieniu zwierzycia Wykonawca sporz~dza protok61 wylapania zwierzycia a w nim 
ilosc wylapanych zwierz~t, miej sce ich wylapania , dzien wylapania oraz dzien przekazania 
do schroniska 

§7 

Za odlowienie i dowiezienie bezdomnego psa do schroniska ustala siy wynagrodzenie 

jednorazowe w wysokosci 200 (dwiescie zlotych) zl bruttol sztuka. 

Za utrzymania ps6w w schronisku (zapewnienie opieki weterynaryjnej, wyzywienie) ustala 

siy wynagrodzenie jednorazowe w wysokosci 1500 (jeden tysi~c szescset) zl bruttol sztuka. 


Termin rozpoczycia uslugi 01.01.2017r. 

Termin zakonczenia uslugi 31.12.2017r. 

Wynagrodzenie bydzie platne przelewem na konto Wykonawcy w Cl~gU 14 dni od daty . 

otrzymania faktury za wykonan~ uslugy. 


§9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj~ zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 


§ 10 

Umowy sporz~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach po jednym dla kazdej 

ze stron 
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