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Zawarta w dniu ),".0!,39/2Qonuedzy.G.Wuq.Mt€.P^Cdi.,?t,A0lMgh'.t,.&tt).WEW@J
Zw-anym w dalszei czeici umowv ..ZAMAW[A.IACYM" reorezentowauwn Drzez:
..:6uMrfrp2n.MlEElp.tttfl...'.-..J{frxt.(.tEe2a'52ntt-2utt/t}........................^
AZYL sp6lka zo.o. w Glinczu, przy ulicy Wierzbowej 19, 83-330 Zukowo, filia w
Kodcier4mie przy ulicy Przemyslowej, reprezentowanym ptzez Mariusza Dewo, zwanym w
dalszej czE3ci umowy ,,WYKONAWCA" zostda zawxta vrnowa o tredci nastgpujqcej:

$ 1

ZAMAWIAJACY zleca, a \{TKONAWCd przyjmuje wykonaaie nastqpuj4cych
zadafi na terenie il|fl{fr . i.GNt N!l.A2t €Z?CotV
Prowadzenie dzialari interwencyjno *profilaktycznych dot. Ps6w z terenu. . . . . . ..polegaj 4cych
na odlawianiu bezdomnych ps6w i umieszczaniu ich w Azylu ,gdzie po 15 dniach
kwarantarmy zostanqzaszczepione i bEdq oczekiwa6 na adopcje.

$ 2

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowo5ci wykonywania
zadan objEtych niniejszq umowq przez WYKONAWCQ ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierz1t (Dz.U. 22003
r. Nr. 106,po2. 70C2 zp6in. Zm.) i  art.1laust.2pkt3-6ustaw1'zdnia16wrzeSnia20l1r.o
zmianie ustawy o ochronie z:v,ierzqI onz ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w
gminach (Dz. U. Nr 230 poz.I373 z p6in. zm.). art.11a ust.2 pkt. 4 jest kosztem gminy.
W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJ.{CEGO naruszenia przepis6w przltoczonej
ustawy, niniejsza umowa zostanie rozwiq2ana w trybie natychmiastowym.

$ 3

W ramach tej umowy WYKONAWCA zobowiqzuje sig do odlawianie bezpanskich ps6w, po
wczeSniejsrym zgloszeniu telefo nrcznym ptzez wyznaczony do tego celu organ w danej
gminie. Zgloszenia interwencji przez osoby prywatne nie bgd4 realizowane.
Interwencje wyjazdowe wykonlvane s4od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 6smej do
godziny szesnastej . WYKONAWCA zobowiq,zany jest do skutecznego odlowienia psa nie
p62niej nD w terminie 24 godziny od godziny zgloszenia.

$ 4

1. Wl.nagrodzenie za kazdego psa wynosi 1 .000,00 zl brutto i bEdzie przeka4wane na konto
WYKONAWCY, w terminie do 14 dni od daf przedloZenia Fzez WYKONAWCE iaktury.
2.Wynagrodzenie obejmuje : transport, odlowienie,opiekE weterynaryjnq w czasie pobytu w
AzyIu.
3.Po zlapaniu psa przez WYKONAWCE, pies jest wlasnoSciq AZYLU.
4.Oplata rcczna za opiekq weterynaryjnq i uhzl'rnanie schroniska wynosi 5.000,00 brutto,
bEdzie przekazanapo podpisaniu umowy, i przedloZeniu przez WYKONAWCE faktury.



$ s

umowa zostaje zawwtaw dni,t2.0l.Mla/...na okres od dnia l.el,aplt.v"ao d*a.2.t,ll.le/j,.
Ketzda ze stron moze wlpowiedzied. umowg z jednomiesigczrym okresem wypowiedzenia,
bez podawania pnyczyn, albo rczwryal j4 za obop6lnq zgod4 o kazdyrn czasie,
zastrzeieriem okolicznoSci wyrnienionych w $ 2.

$ 6

w przypadkach nieuregulowanych umowq zastosowanie mai 4 przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewerrtualne spory wynikajqpe z niniejszej umowy rozpatrywai bEdq S4dy fows """t^"
wlaSciwe miejscowo dla ZAMAWIAJACEGO.

s 7
wszelkiego rodzaju zmiany niniejszej umowy qrnagaiq uzgodnienia na pidmie pod rygoremniewaZno6ci, w formie aneksu do irmowy

$ 8

Umowa niniej sz a spotzadzona zostala w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.
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