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Przemyslowej 43, reprezentowanym przez MariuszaDewo, zwanym w dalszej czgsci umowy
,,WYKONAWC 4"' zostala zawNra umowa o treici nastgpuj4cej :

3 1

ZAMAWIAJACY zleca, a WYKOII{AWCA przlmuje wykonanie nastgpuj4cych
zadai na terene .Gfi t tV./. &Z epZA tv

- Prowadzenie dzialari interwencyjno -profilaktycznych dot. Ps6w z
terenu..Gtl.lN!/.......polegaj4cych ou oaU*i-i" U""domnych ps6w i umieszczaniu ich w
Schronisku ,gdzie po 15 dniach kwarantanny zostan4 zaszczepione i b9d4 oczekiwad na
adopcje.

$ 2

ZAMAWIAJ,{CY zastnega sobie prawo do konholi prawidlowodci wykony',vania
zadan objgtych niniejsz4 umow4 przez WYKONAWCF, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
przestszegaria przepis6w ustawy z dna2l sierpnia 1997 r o ochronie ztieug. (Dz.U.22003
r. Nr. 106,po2. 1002 z p6in. Zm. ).Zmiana w ustawie z dnia 01.01.2072r. W przypadku
stwierdzenia przez ZAMAWIAJ"ICEGO naruszenia przepis6w przl.toozonej ustawy,
niniej sza umowa zostante rorwi1zala w trybie natychmiastowym.

,  $ 3

W ramach tej umowy WYKONAWCA zobowiqzuje sig do odlawianie bezpariskich ps6w, po
wczeSniejszym zgloszeniu teiefoucznym przez wyznaczony do tego celu organ w danej
gminie. Z$osznnia interwencji przez osoby prywatne nie bgd4 reaiizowane.
lnterwencje wyjazdowe wykony.wane s4 od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 6smej do
godziny szesnastej . WYKONAWCA zobowi4zany jest do skutecznego odlowienia psa nie
p62niej niZ w termirne 24 godziny od godziny zgloszenia.

$ 4

1. Wynagrodzenie zakahdego psa wlnosi 1.500,00 zlbrutto i bgdzie ptzekarywane na konto
WYKONAWCY, w terminie do 14 dni od daty przedloZenia przez WYKONAWCE faktury.
2.Wynagrodzenie obejmuje : transport, odlowienie,opiekg weterynaryjn4 w czasie pobltu w
Schronisku,Sterylizacje i Kastracje ps6w.
3. Oplata roczna za opiekg weterynaryjn4 i utrzymanie schroniska wynosi 5.000,00 brutto,
bgdzie przekazana po podpisaniu umowy, i przedlo2eniu przez WYKONAWCE faktury.
4.Po zlapaniu psa przez WYKONAWCE, pies jest wlasno6ci4 Schroniska.



5.Nadanie numeru weterynaryjnego dla schroniska C.p.2.- 22063402

9 )

Umowazosraje zawaxtaw dttt),e.r,)pt1..naokres oaa*a 2,gl,.4Ql5.vao a*a2i',!2,M6n,
fazda 7e stron moze w,vpowiedziec umowg z jednomiesiEcznym okresem wlpowiedzeni4
bez podawania p rzyczyn, a)bo rozitapa| jq za obop6!n4 zgod4 o kzdym czasie,
zasttzeheaiem okolicznoSci wl,rnienionych w $ 2.

$ 6

w pr4padkach niewegulowanych umowq zastosowanie mai4 przepisy Kodeksu cpviinego.
Ewerrtualne spory wyrikai4ce z niniejszej umowy rozpatrywa6 b?d4 sady powszecirre
wlaSciwe miejscowo dla ZAMAWIAQCEGO.

$ 7

wszelkiego rodzaju zmiany niniejszej umowy wynagai4 uzgodnienia na pismie pod rygorem
niewaZnodci, w formie aneksu do umowv.

$ 8

umowa niniejsz a spotz4dzona zostala w dqv6ch jednobrzrni4cych egzempla,rzach po jednym
dla kazdej ze stron.
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