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Dworakowskązwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
Zo stńa zaw arta umowa następuj ącej treści :

1.

2.

§1
WYkonawca zobowięuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapyrvania bezdomnych
psównaterenie. §p'*.*t Ęff§ ..........,.1.or-ilr;;^u;l;tychzwierząt
w schronisku prow§dzony}n w Paafiach gmina Biała Piska.
WYkonawca zobowiązany jest do ptzestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dńa
21 sierpnia 1997 r, o ochrońezwierząt (Dz. U. z 2003t. Nr 1b6, poz. 1002,z PÓŹniejszYmi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw WÓwnętrznychi Administracji z'dnia 26 sierpnia l998r" w sprawie zasad i waruŃów wyłapywania
zwierząt (Dz.U " Nr 116,poz.753), aw szczególności do posiadania:
a) chwytaków, kagańców, obroży, klatki samołapki, smyczy - sfuzących do
wyłapywania i prowad zęńa zwlerząt;
b) odpowiedniego pojazdu ( samochodu przystosowanego do przewozu zwieruąt);
c) zawartej umowy zlekaruem weterynarii o zapewnieniu udzielenia pomocy (w razie
potrzeby) weterynaryj nej ;

d) miejsca Przetrzymywania wyłapanych zwieruątprzed,przeńezieniem do schroniska,

§2
}'ltan'r,lrnie bezd,l:lvr;,cil z,.,,,isr:ąr cribylvac się będzie na teicfcniczne iub pisemne
zlecenie ZamawiĄąc e go.
Za wYłaPYw1n§ i łrKyTHr. psów w schronisku ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Łi.
rv uYsokoŚci. Xr.../r ,2:{h.VU .. . nettot należąy ppdatek Y AT zakażdy pełny miesiac , _ ^\(słowniezłotvch:dł(s. J§iąrt ,sil,d\fums*,.ęń3,dł§łŚ,* d^§o.' '*}.łe 

So/łoO)hr
Płatne kwartalnie, przelerłem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymańi
rachunku"

§3

Zamawtający zastrzegasobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie
r ealizacji po stanowień niniej szej umowy.
Przlpadku stwierdzenie nieprawidłowości Zamańający może wstrzymać wypłatę
wYnagrodzenia do chu,ili usunięcia przęz Wykonawcę stwierdzonych niepra-widłowości.

§5

1. WPrzYPadkurozwiązania lub wygaśnięcia irmowy zv,yłącznejwiny Zamawiającego,
Zamawiający zobowiązuje się zapŁacic wynagrodzęnię zautrzymanie bezdomnych
zwrcrząt w sofuonisku wykonawcy do czasu odebrania tych zwierząt.
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§4



Ż. Wykonawcazobowięuje gię utrzymać bezdomne zwieruętaw schronisku do czasu icj
odebrania.

§6

W sprawach nieuregplowanych w niniejszej umowie majązastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§7

Strony zawierająumowę w formie pisemnej pod rygorem nieważńości. Wszelkie zmiany
umowy dokonane w innej formie niZ pisemnej sąnieważne,.

§8 ]

Spory wynikające zrealizacjininiejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
7,amaitającego.

§9

Umowę sporządzono wdwóch jednakowo brzmiących egzemplaruach, po jednym dla
każdej ze stron.
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