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UMOWA nr t/2OL6

zawarta dnia L1 marca 2016r. pomiedzy:

urzqdem Miejskim w suraiu, ur.11 Listopada 16, 1g-105 sura2, Nrp 966-10-26-716 zwanym darej
Zleceniodawca, reprezentowanym przez:

Henryka tapi6skiego - Burmistrza Sura2a

a

zygmuntem Dworakowskim, zamieszkarym Radysy 13, 12 - 230 Biata piska, prowadzqcym schronisko
dla Bezdomnych ZwierzEt, N lp:849-145_g6_5Lzwanym w dalszej czqSci umowy Wykonawcq:

zostata zawarta umowa onastqpujqcej tresci:
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Zamawiajqcy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania uslugq polegajEcq na:wylapywaniu i odbiorze bezdomnych ps6w z terenu Gminy Suraz, przewo2eniu iumieszczeniu tych zwierzqt w schronisku oraz zapewnieniu im wla6ciwych warunk6w
bytowych, zgodnie z normami etycznymi i obowiEzujEcymi przepisami prawa, a w
szczeg6lnoSci z postanowieniami ustawy o ochronie zwierzqt.
W ramach ustugi Wykonawca zobowiqzuje siq do:
a) posiadania niezbqdnych urzqdze. i 5rodk6w, a w szczeg6rno6ci: chwytak6w, kagaric6w,

obro2y klatki samolapki, smyczy - slu2qcych do wytapywania i prowadzenia zwierzqt.b) posiadania umowy zawartej z lekarzem weterynarii o zapewnieniu (w razie potrzeby)
pomocy weteryna ryjnej.

c) przekazywania ps6w nowym wlajcicierom (odpratnie rub bez optaty), zdornym zapewnii
im naleiyte warunki bytowe.

d) prowadzenie ewidencji przyjqtych przez Wykonawcq bezdomnych ps6w.e) Wykonania - w razie koniecznojci i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiqzujqcymi
przepisami prawa - eutanazji ps6w.

Miejscem przetrzymywania wyrapanych zwierzEt przed przewiezieniem do schroniska jest
miejscowosi Radysy 13, 12 - 230 Biala piska.

92

Wylapywanie bezdomnych zwierzqt odbywai siq bqdzie telefonicznie pod nr.:
Schronisko: 5Ot622789
lub pisemne zlecenie Zamawiajqcego.
1. Za wylapanie, przejqcie izapewnienie opieki w schronisku doroslego psa (powyiej 4_tego
miesiqca iycia) ustara siq wynagrodzenie jednorazowe w wysoko.ci 17002t brutto za jedna
sztukQ (stownie:ieden tysiqc siedemset zlotych)
2. Za wylapanie, przejqcie izapewnienie opieki w schronisku szczeniaka ( poniiej 4-tego
miesiqca 2ycia) ustara siq wynagrodzenie jednorazowe w wysokoSci 6502r brutto za jednE
sztukq (slownie; szesiset piqidziesiqt zlotych) przelewem na konto wykonawcy.

$3

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kontroli dziaialno6ci wykonawcy w okresie realizacjiposta nowied niniejszej umowy.

2

1

⌒



W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoici Zamawiajqcy mo:e wstrzymai wyplate.

S4

Umowa zostala zawarta na czas okreslony tj. 11.03.2016 r. do dnia 3f .L2.201,6 t.

W przypadku nie wykonania lub nienaleiytego wykonania zobowiqzania przez Wykonawcq,
ZamawiajEcy moie rozwiqzai umowq bez wypowiedzenia.

strony przewiduiq mo2riwo,i rozwiqzania niniejszej umowy za 1 miesiqcznym okresem
wypowiedzenia.

5s
w przypadku wygasniqcia rub rozwiqzania um6w zamawiaiqcy nie jest zobowiqzany do odebraniawynagrodzenia za ich utrzyma nie

56

1. zamawiaiqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy w carosci arbo w czqici, wszczeg6lnoSci w przypadkach gdy:
a) WystApi istotna zmiana okoliczno.ci powoduiqca, ie wykonanie umowy nie le2y winteresie pubricznym, czego nie mo2na byro przewidziei w chwiri zawarcia u.orr. '

b) wykonawca rearizuje przedmiot zam6wienia w spos6b niezgodny z niniejszQ umowq rubwskazaniami Zamawiajecego.
2. wykonawcy przysruguje prawo odstqpienia od umowy w carojci rub czq(ci, je2eriZamawiajacy op6inia siq w ptatnojci wynagrodzenia, o kt6rym mowa w 52 ust. 2 _ minimumza dwa pelne okresy platnosci.
3' Odstqpienie od umowy powinno nastapii w terminie 30 dni od powziqcia informacji ookoliczno5ciach stanowiqcych podstawq odstqpienia

S7

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowE stosuje siq przepisy Kodeksu Cywilnego.

58
Ewentuarne spory przy rearizacji niniejszej umowyrozstrzygane bqdq przez sEd wrasciwy miejscowoze wzglqdu na siedzibq Zamawiajacego.

5e
Umowq sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach po dwa dla kaidej ze stron.
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