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c.P '2. sp6Nka do.o. centrum Pbmo cy zwierzqt Schronisko w Koscielzynie przy ulicy
Przemyslowej 43, reprezentowanym przez Mariusza Dewo, zwanym w dalsiej czgsci umu*y
,,WYKONAWC \,, zostala zawarla umowa o treSci nastgpuj4cej:

$1

ZAMAWIAJACY zleca, a WYKO|AWCA przyjmuje wykonanie nastgpuj4cych
zadai na r.erenie .€tU tV.l. OZ9ZZAV

- Prowadzenie dzialari interwencyjno -profilaktycznych dot. ps6w z
terent..Gf)fuN.!/.......polegai4cych ou ootu*rari,, bezdomnycrr psow i umieszczaniu ich w
Schronisku ,gdzie po I 5 dniach kwarant anrry zosra'qt zar"t"plon" i bgd4 oczekiwad na
adopcje.

$2

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowoSci wykonywania
zadan obigtych niniejsz4 umow4 przez WYKONAWC{ ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
przestrzegania przepis6w ustawy z drna 2l sierpnia 1 997 r o ochronie zvvierzat (Dz. rJ . z 2003
r. Nr. 106,po2. 1002 zp6in.Zm.).Zmianaw ustawie z dnia 01.01.2012r. W przypadku
stwierdzenia przez ZAMAWIAJdCEGO naruszenia przepis6w prrytoczonej usiawy,
niniejsza umowa zostanie rozvo1zana w trybie natychmiastowym.

,  $3

w ramach tej umowy wYKoNAwcA zobowiqzuje sig do odlawianie bezpariskich ps6w, po
wczeSniejszym zgloszeniu telefonicntym przez wyznaczony do tego celu organ w danej
gminie. Zgloszenia interwencji przez osoby prywatne nie bgd4 realizowane.
Interwencje wyjazdowe wykonyrvane s4 od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 6smej do
godziny szesnastej . wYKoNAwcA zobowiqzany jest do skutecznego odlowienia psa nie
p6iniej nz w tetminie 24 godziny od godziny zgloszenia.

$4

1' wynagrodzenie zakuzdego psa wynosi 1.500,00 zl brutto i bgdzie przekazywane na konto
WYKONAWCY, w terminie do 14 dni od dxy ptzedloZenia przez WyKONAWCE faktury.
2.Wynagrodzenie obejmuje : transport, odlowienie,opiekg weterynaryjn4 w czasie poby.tu w
Schronisku,Sterylizacje i Kastracje ps6w.
3. Oplata roczna za opiekg weterynaryjn4 i utrzymanie schroniska w),nosi 5.000,00 brutto,
bEdzie przekazana po podpisaniu umowy, i przedloZeniu przez WyKONAWCE faktury.
4.Po zlapaniu psa przez WYKONAWCE, pies jest wlasnodci4 Schroniska.

{



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

$s

umowa zostaje zawartzw d.ou2,gr,)g|..na okres oaa,oa .J,gl,.4eli..v ao aaul!,!l,lal6 ",[T3::.:::l 
mo2e wypowiedziei.umowg zjednomiesigcznv- 

"f.r.r"", ffi;;il;; 
' '

Dez pocawarua puyczyn, albo rozvi4za6 jq za obopoln4 zgod4 o kazdy.rn czasie,
zaslrze2eniem okolicznojci wymienionych w $ 2.

$6

w pr4padkach nieuregulowanych umow4 zastosowanie mai4 przepisy Kodeksu cy,rvilnego.Ewentualne.sporr wr{klac-e_z niniejszej umowy rozpatryrva6 b9d4 s4dy po*s"""ir.r" 
---

wrascr we m reJ scowo d1a ZAMAWIAJ,{CEGO.

$7

wszelkiego. rodzaj u zmiany niniejszej umowy wymagai4 uzgodnienia na pismie pod rygoremniewaZnodci, w formie aneksu do umowv.

$8

umowa niniej sz a spotzqdzota zostala w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplanachpo jednym
dla kazdej ze stron.
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