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umowa Nr-/źgl/o/4

Gminą Miasta Krynica Morska' ul. Gómików 15,

Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza

zawarta w dniul !... ?,J' *ę'l.łłpomiędzy
82-|20 Krynica Morska' zwaną dalej

Miasta Adama Ostrowskiego,

a

C.P.Z. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna' wpisaną do rejestru

przedsiębiorców KRS pod numerem 00005l405, reprezentowaną przez Viceprezesa Zarządu

Mariusza Dewo, zwanego dalej Wykonawcą o następującej treści:

s1

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowief'

Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca

zobowią7uje się do prowadzenia dziŃań interwencyjno - profilaktycznych dotyczących psów

z terenu Gminy Miasta Krynica Morska, polegających na odławianiu bezpańskich psów

i umieszczaniu ich w Centrum Pomocy Zwierząt, gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną

zaszczepione i będą oczekiwać na adopcje.

$2

1. Zamau,iający zasttzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadail

objętych niniejszą umową przez Wykonawcę Ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.

22013 r. poz.856 ).

2. W przypadku stwierdzeniaprzezZamawiającego naruszenia przepisów ustawy o ochronie

zwierząt, niniej sza umowa zostanie rozwięana w trybie natychmiastowym.

$3

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do odławiania, transportu,

opieki weterynaryjnej w czasie pobyu w Centrum Pomocy Zvneruąt, sterylizacji

i kastracji bezpańskich psów' po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez

pracownika Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej.

2. Interwencje wyjazdowe wykonywane będąod godziny ósmej do godziny szesnastej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego odłowienia psów nie

w terminie 24 godzin od godziny zgłoszenia.
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Wynagrodzenie jednorazowe dla Wykonawcy za odłowienie, transport, opiekę
weterynaryjną w czasie pobytu w Centrum Pomocy Zwierząt, sterylizację i kastrację
bezpańskiego psa będzie wynosió l 500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych
0/100) i będzie przekazywane na konto Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
wykonania usługi i przedłoŻenia przez Wykonawcę faktury.

Fakturę naleŻy wystawić na: Gmina Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120
Krynica Morska, NIP: 579-20-7 3 -7 43.

opłata toczna (ryczałtowa) za utrzymanie bezpańskich psów z terenu Gminy Miasta
Krynica Morska wynosi 5 000,00 brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 0/l00) i została
opłacona zgodnie Z umowąNr l112014 z dnia22.0I.2014 r. zawartąpomiędzy Gminą
Miasta Krynica Morska' ul. Górników 15, 8Ż-120 Krynica Morska, a ,,AZYL" Spółka
z o.o. z siedzibąGlincz' ul. Wierzbowa l9, 83-330 Zukowo. Strony zgodnie oświadczają
że kwota wymieniona w zdaniu poprzednim wyczerpuje roszczenie Wykonawcy z tytułu
opłaty rocznej (ryczałtowej) do dnia 3l grudnia Ż0l4 t.

$s

l. Niniejsza umowa zostaje za:warta na czas określony do dnia 31 grudnia ŻOI4 r.

2. KaŻda zę stron moŻe wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia,bez podawania przyczy\ albo rozwiązać jąza obopólnązgodąo każdym
czasie, z zastfzeżeniem okoliczności wymienionych w $ 2.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będą Sądy Powszechne
właściwe miej scowo dla Zamawtaj ącego.

$7

Wszelkiego rodzaju zmiany niniejszej umowy wymagają uzgodnienia na piśmie pod rygorem
nieważności, w formie aneksu do umowy.

$8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dlaZamawiającego , a jeden dla Wykonawcy.
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