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P.H.u. AZYL w Glinczu, przy ulicy wierzbowej 19, g3-330 Zukowo, firia w ios.i.rry"r"
przy tulicy Przemyslowei, reprezenlowanym ptzez MariuszaDewo, zwanym w dalszej czgsci
umowy ,,WYKONAWCA' zostala zawarta umowa o tredci nastgpuj 4cej:

$ 1

, .ZAMAYIA�{CY zlga, a WyI(ONAWCA przyjmuje wykonanie nastgpuj4cych
zadah na terene .t$ill ru,l . bUZt (ltufil

- Prowadzenie'dzialCn interwer{cyjno -profrlaktycznych dot. ps6w z
tercnu..Q.{wll'E. '.. 'oolegaj4cych ou odlu*iaoiu b"rdomnych ps6w i umieszczaniu ich u,
t\zyru 'go.e pd l) druach kwaranlanny zostan4 zaszczepione i bgd4 0czekiwa6 na adopcje.- W przypadkach wystgpowania problem6w z zwierzgtami duZymi gospodarstwa

domowego WYKONAWCA zapewnia transport, przechowanie, utrzymywanie d<r
czasu wyjadnienia problemu , lub ustalenia wladciciela.

- Humanitame usypianie dlepych miot6w
- Sterylizacja suk
- Kastracja ps6w

$ 2

ZAMAWIAJAGY zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowosci wykonywania
zadan obigtych niniejsz4 umow4 przez wyKoNAW cE, zi szczeglrnym uwzglEinieniem
przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 2r sierpnia 1997 r o ochronie zwieuE\Dz. rJ . z 2003
r. Nr. 1 06,poz. 1002 z p6in. Zm. ) .Zmiana w ustawie z dnia 0 101 .2012t . W przypadku
stwierdzenia przez ZAMAWIAQcEGO naruszenia przepis6w pr4to"ro*; uriuwy,
niniejsza umowa zostanie rozitapana w ftybie natychmiastowym.

$ 3

W ramach tej umowy WYKONAWCA zobowiguje sig do odlawianie bezpariskich ps6w, po
wczesniejszym zgloszeniu telefonicznym przez v,ryznaczony do tego celu oigan w danej
gminie. Zgloszenia interwencji przez osoby prywatne nie bEd4 realizowane.
Interwencje wyjazdowe wykonywane s4 od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 6smej do
godziny szesnastej . wYKoNAwcA zobowiqzany jest do siuteczne!'o odlowienia psa nie
p6iriej ni| w terminie 24 godziny od godziny zgloszenia.

_1--wynagrodzenie zakuidego psa w1'nosi 1.500,00 zr brutto ibgdzie przekazylvane na konto
wYKoNAwcY' w terminie do 14 dni od daty prz edlo.,enia przezwyKoNAwcn faktury.
2.Wyragrodzenie obejmuje : transport, odlowienie,opiekg wetery.naryjn4 w czasie pobytu w
flzVlu,Sterllizacje i Kastracje ps6w.

$ 4



i.Po zlapaniu psa przez WYKONAWCE, pies jest wtrasnodci4 AZYLU.
l.Oplata roezna za opiekg weterynaryjn4 i utrzlmanie schroniska wynosi 5.000,00 brutto,
rydzie przekazana po podpisaniu umowy, i przedlo2eniu przez WYKONAWCE faktury.

5. Nadanie numeru weterynaryjnego dla schroniska AZYL - 22063401

9 )

Jmowa zostaje zawarta w dniu .M, n2..?PlA. na okres oa ania .1,,flIz0{ffi. do &na.AI/AlOtf,
(aida ze stron moze wypowiedzied umowg z jednomiesigcznym okesemffpowiedzenia,
rez podawania pruyczyn, albo rozwiqza6 j 4 za obop6ln4 zgod4 o kazdym czbsie,
astrze2eniem okoliczno6ci wymienionych w $ 2.

$ 6

W przypadkach nieuregulowanych umow4 z.rstosowanie maj4 przepisy Kodeksu Cywilnego.
iwentualne spory wynikaj4ce z niniejszej umowy rozpatrylvai bgd4 S4dy Powszechne
wlaSciwe miejscowo d1a ZAMAWIAJACEGO.

$ 7

Wszelkiego rodzajtt zmiany ntniejszej umowy wymagajq uzgodnienia na pi5mie pod rygorem
aiewaino6ci, w formie aneksu do umowy.

$ 8

Umowa niniejsza sporz4dzona zostala w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym
Cla kazdei ze stron.
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