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Zawarta w dniu^ .• M -..JQti. pomiędzy UfC $J... &M J.OXj.. .
Zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:
... .b!P.J.łsi...fe l̂/i.O. ..<M(QkQ.wQL H.OO.CU. to... .̂ posdttg a
C.P.Z. sp.zo.o. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko Kościerzyna ul. Przemysłowa 43

83-400 Kościerzyna reprezentowanym przez Mariusza Dewo, zwanym w dalszej części
umowy „WYKONAWCĄ" została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje wykonanie następujących
zadań na terenie ..6wty?/?U...&/.&^o^Of

- Prowadzenie działań interwencyjne -profilaktycznych dot. Psów z
terenu.^/pjr^.^.okfisfipolegających na odławianiu bezdomnych psów i
umieszczaniu ich w schronisku ,gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną
zaszczepione i będą oczekiwać na adopcje.

- W przypadkach występowania problemów z zwierzętami dużymi gospodarstwa
domowego WYKONAWCA zapewnia transport, przechowanie, utrzymywanie do
czasu wyjaśnienia problemu, lub ustalenia właściciela. Koszt utrzymania do 10 dni
pokrywa WYKONAWCA.

- Humanitarne usypianie ślepych miotów
- Sterylizacja suk
- Kastracja psów

§2

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania
zadań objętych niniejszą umową przez WYKONAWCĘ ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003
r. Nr. 106,poz. 1002 z późn. Zm. ).Zmiana w ustawie z dnia 01.01.2012r. W przypadku
stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia przepisów przytoczonej ustawy,
niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§3

W ramach tej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do odławianie bezpańskich psów, po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez wyznaczony do tego celu organ w danej
gminie. Zgłoszenia interwencji przez osoby prywatne nie będą realizowane.
Interwencje wyjazdowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej do
godziny szesnastej . WYKONAWCA zobowiązany jest do skutecznego odłowienia psa nie
później niż w terminie 24 godziny od godziny zgłoszenia.

§ 4



l. Wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc 2.700,00 zł brutto i będzie przekazywane na
konto WYKONAWCY, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez WYKONAWCĘ
faktury.
2.Wynagrodzenie obejmuje : transport, odłowienie,opiekę weterynaryjną w czasie pobytu w
Azylu.
3.Po złapaniu psa przez WYKONAWCĘ, pies jest własnością schroniska.
4.Opłata za Sterylizacje i kastracje wynosi 200 zł brutto i będzie przekazana po wykonanym
zabiegu przez lekarza wet. i po przesłania przez WYKONAWCĘ faktury z dołączonym
protokołem danego zabiegu.

§ 5

Umowa zostaje zawarta w dniu na okres od dnia .0./LO/.^.0/fdo dnia.,M.// olO
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,
bez podawania przyczyn, albo rozwiązać ją za obopólną zgodą o każdym czasie,
zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w § 2.

§6

W przypadkach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będą Sądy Powszechne
właściwe miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7

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

§ 8

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
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