
UMOWA NR 3/2016

zawarta w dniu 4 stycznia 2016 r. pomiędzy:

Gminą Lubichowo, z siedzibą: ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo, reprezentowaną przez:
Sławomira Bielińskiego - Wójta Gminy Lubichowo, zwaną w dalszej części umowy
„ZAMAWIAJĄCYM"

C.P.Z. Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna, nr weterynaryjny schroniska:
22063402, NIP 591-169-53-86, Regon 222109908, reprezentowaną przez: Mariolę Czekała
- Prezesa, zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ",

o treści następującej:

§1

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONWACA przyjmuje wykonanie następujących zadań
na terenie gminy Lubichowo:

- prowadzenie działań interwencyjne - profilaktycznych dot. psów z terenu gminy Lubichowo
polegających na odławianiu bezdomnych psów i umieszczaniu ich w schronisku, gdzie
po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oczekiwać na adopcję.

§2

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo 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 2013 r. póz. 856
ze zm.). W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia przepisów
przytoczonej ustawy, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§3

W ramach umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do odławiania bezpańskich psów,
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez wyznaczonego do tego celu pracownika
Urzędu Gminy. Zgłoszenia interwencji przez osoby prywatne nie będą realizowane.
Interwencje wyjazdowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00. WYKONAWCA zobowiązany jest do skutecznego odłowienia psa nie później niż
w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

§4

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc wynosi 2000,00 zł brutto i będzie
przekazywane na konto WYKONAWCY w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez
WYKONAWCĘ faktury
2. Wynagrodzenie obejmuje: transport, odłowienie i opiekę weterynaryjną w czasie pobytu
w schronisku.
3. Po złapaniu psa przez WYKONAWCĘ, pies jest własnością schroniska.



§5

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, bez podawania przyczyn, albo rozwiązać ją za obopólną zgodą w każdym
czasie, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w § 2.

§6

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny
właściwy 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 każdei ze Stron.
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