
UMOWA

W dniu 22.01.2013r. pomiqdzyl
1 Gmin4 Wyszki, ul. Pi6rkowska 2, 17-132 Wyszki, NIp 543-206-71- 43, reprezentowan4
pzez I Ryszarda Perkowskiego - W6jta Gminy Wyszki.
zwanym dalej w teici niniejszej umowy,, Zamawiajqcyn,'

a
2. Grazyn4 Jadwigq Dworakowsk4 zam. 12-230 Biala piska, ul. Kajki 4/4 przedsigbiorc4
wpisanym do CEIDG, prowadz4cym Schronisko dla Bezdomnych Zwietz1t we wsi Radysy
13. 12-230 Biala Piska, NIP 849-122,61- 88 zwanym w dalszej czQscr umowy
,,Wykonawcq"- zostala za\i/arta umowa o nastQpujqcej tresci:

$ 1
. Wykonawca zobowiqzu.je siq na zlecenie Zamawiaj4cego do wyiapywania
bezdomnych ps6w na terenie gminy Wyszki oraz utrzlanania ich w schronisku.

$ 2
. - W)'konawca zobowiqzany jest do przestrzegania przepis6w zawartych w ustawle z
dnia 21 sierynia 1997 r. o ocltonie zwi e'z4t (Dz. U. z 2003 r, Nr 106 poz. i002 ze zm.) oraz
rozporz4dzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprau.ie zasad i warunk6w wylapywania
zwierz4t (Dz.U.Nr 116 poz.753)

s 3
jest do zawarcia umowy z lekazem weterynarii w celu
uuzymlnvanym zwlerzQtom,

s 4
Wykonawca zobowi4zuje sjQ do 24-godzinnej gotowosci (7 dni w tygodriu oraz we

wszelkie 6wiQta) do odlowu i transportu zwierz4t.

Wykonawca zobowiqzany
zapeFnienia opieki weterynaryj nej

Odl6w bez<lomnych
Zamawiajqcego, najp62niej
zgtoszen moze dokon].wa6l

s s
zwierzqt odb).wai siq bqdzie po telefonicznym zgloszeniu przez
w nastQpnym dniu po zgloszeniu. W imieniu Zamawiaj4cego

Tymosiak KaTimierz.
$ 6

l. Za odlowienie i utrzlrlanie w schronisku ps6w ustala sig wynagrodzenie
jednorazowe w wysokojci 1380 zl brutto )ajednesztukg.

2. Wynagrodzenie platne bqdzie na podsrawie aaktu; VAT wystawianych z
dolu po kazdlm odlowieniu ps6w, w terminie 14 dni od dorgczenia faktury
Zamawiaj 4cemu.

s 7
Sjt91f u1o*y o{wiadczaj4 , ze s4 platnikami podatku VAT o nastQpuj4cych

numerach identyfi kacyjnych:
,, Wykonawca" 849-122-61- 88
,, Zamawiaj qcy" 543-206-"11- 43

$ 8
l. Umowa zawafta jest od dnia podpisania do dnia 31.12.2013r.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnego aneksu i podpisanego przez

suony
3. Kazda ze,shon moze wypowiedzie6 umowQ z zachowaniem 30_dniowego okresu

w]?owiedzenia.



$ e
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie pzepisy

kodeksu cnvilnego i irure wla6ciwe przepisy.
$  l 0

Umowg sporz4dzono w dw6chjednobrzrni4cych egzemplarzach , po I egz. dla kazdej
ze stron.
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