
UMOWA

NA WYŁAPYWANIE PSÓW

Zawarta w dniu 13 czerwca 2014 r. w Tucholi pomiędzy:

Hotel i Szkółka dla Psów „HEN" Zbigniew Szóstak z siedzibą: Trzcionek 8a, 89-500 Tu-

chola, nr NIP 561-121-17-34, nr REGON 090582667 zwanym dalej Odbiorcą reprezentowa-

nym przez:

Właściciela - Zbigniewa Szóstaka

a

Gminą Tuchola, pl. Zamkowy l, 89-500 Tuchola, nr NIP 561-14-87-583

zwaną dalej Dostawcą reprezentowaną przez:

Tadeusza Kowalskiego - Burmistrza Tucholi

Wojciecha Grudzinę - Skarbnika Gminy

o treści następującej:

§ 1

1. Odbiorca zobowiązuje się do odpłatnego zbierania zwłok, wyłapywania i przewozu do

miejsca czasowego pobytu, przed przewiezieniem do schroniska, oraz niezbędnej opieki we-

terynaryjnej, bezdomnych psów w Gminie Tuchola.

2. Odbiór psów przez Odbiorcę następuje transportem własnym w dniu zgłoszenia, licząc od

telefonicznego zawiadomienia przez dostawcę na nr 502 627 378.

3. Odbiór psów następuje z miejsca wskazanego przez Dostawcę

4. Pobiera się opłaty za wyszczególnione w ust. l świadczenia w wysokości brutto:

a) złapanie jednego psa: 100 zł + użyte środki dezaktywujące;

b) przejechanie jednego kilometra podczas usługi: 1,50 zł;

c) pobyt psa w miejscu czasowego pobytu: 15 zł duży pies, 10 zł mały pies za dobę;

d) zebranie zwłok psa: 70 zł + koszty dojazdu (1,50 zł/km);

e) niezbędne zabiegi weterynaryjne: wg cennika obowiązującego w dniu zdarzenia w gabine-

tach weterynaryjnych z terenu Gminy Tuchola;



f) rezerwacja dwóch kojców, płatność za 2014 r. wynosi 600 zł, a za każdy rozpoczęty na-

stępny rok 1200 zł.

§2

Dostawca zapłaci Odbiorcy wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w § l ust.

l, na podstawie rachunków przedłożonych przez Odbiorcę , w terminie 14 dni od ich dostar-

czenia, na wskazany rachunek bankowy.

§3

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda z umawiających się stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisem-

nej w postaci aneksu podpisanego zgodnie przez obie strony.

§ 5

W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cy-

wilnego.

§6

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.
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