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Umc-wa nr ?!;.l2Clt6

Zawarta rnr dnjrr;,.:" grudrda 2016 oku pon{ęrlzv G:r:iina N{arciszorv , reprezentolĄlaf,Lą przez :

WÓlta Gmin,,, - §tefana Zalrłeru,chę.
prz_v konlrasvgnacie
Skarbruka Gminy - Krl'sqmi }lagda zwanvó w- itesci un]owy ,,Zan,iarłiaj4q.nr". 

-

C)Środ]iem Pornocy dla Zroierzai Niiechci::,nr,, ch r Porrucc,iiyc}r lv Gil,:łvie ru ],13, gm.}.iiemcza, 58-
Ż30 Nierrcza ,repr3ZęIl:o\Ą :J,ll i,!1 pfzc.ż
ltoberta Bieniasa z,Ą;anFfl ',v ,ialszej częŚci LlmolĄT ,,}\!konarvcą', c) rrasteoujące1 treścr

Zar,all'lającs' dtca., a lĄiykonali,ca przfimuje do lvykonairia z_Lecenie przyjn.orłalia bezclorrrnych

Psórv z terenu Grniny \{;i,r-ciszów- i slrrai,voi,r,ania nad ;rimj stŃej opield rv sc}uonisi<u dla
L,L4aUj _.- ! } !J l 1. r\Ą_e:'1,at"

i:

1 Do ob.,i.riazkc,lw !\l kon;ti:1 l.,alezr,:
i ). Uirzymal ńe pr4łeĘ:clr zlł,ierząt vv izvsto ści.
2).Zakup ka_rmy dla ziłreiząi ze środków r,vła-,.n},ch z urł.zsiędnierjem dzierrnych nc)rm
zyr vi en itl nnrch, o rzr gc, c ił"a:ue p osiłko rr. l k:_.rrr.:en je

;3),OPieka nad zr,r,rerzeił-ni łącz-rie z pełna opleką n.etery,rnarl,jrrą -w Ę,lrn realjżo]Ą,a.nje progra,:lii_l
sten=ilzacji z-wlerzą,i 

"

{).Prol,,,aJzerie dl,kLimeriia ji i z;Lakorvanj,e psoiv umozli-,łrające iłlenĘfik aĄę z,vv:erzĘcia przez
ea.łł" oki,es pobvtu zrł.ierzecia rv scironjsku,
5).ZapeT,luenie w, orresie it.,varń,a ujxo\,\.ry iedł:egrl łr,iejscł kztln7fs7fu,!" d_la Grr,inv,Marci'.zó,,v ( 4
m:ejsca w roku)"

i.E o ob o wi ązkc:w Zama,,viaj ące go naiez1,:
1) Dostarczenie bezdo.n:nych psó:v ]^re \ĄrłasnlTi ziikresie clo siec]zibv Ośrodka Foniocy d_la

Zwierząt },Iięchcja;rvch i Porz.uconvch rł, Giloił,ie nr ] 13.

2) "ń/y"ko rzy starrie d o k ońca krł,artału za dek] ar o H,,ćJ\ą ];czb ę mi ej s c.

3)Zape'iinienie pier-wszejplm,lcy weterlnar;-jn"ej rł przypadku psóvz poszkodorł,arrych lv
wlp acli<ań drogcl,"r-y ch
4,)T*Iiszczanie płatrości r-a. ka.zdarazoul,,e ocitiarje psa do sch,ror..iska, w kw,ocie 3 000 zł brutio
(słownie: h,zy §siące zło§ch) za 1 szhrkę o ktciri,ń molł"a r,v §5 pkt,1, rórłrriez stki rv
zaawa]-}_§ o wa;rej civli
5) u-i_szczan_ie Biainościza kazdorazorve c-,cjdanie do scl-nordska psarnatkj ze szczenięt;rn-Li 6 0000
zł brr:,tto (słor,ł"nie: sześć 6.sięry, złtlfch) o ktLirej mo\Ąia ą, § 5 pkt, 2.

6) Uiszczania płainoŚct 3a% z, krło{ 3000 zł bruttg Łj. 900 zt bi-"riio isłorł.nie; dziewięcset
złoĘch) kłł,artalruę {czlerlzrazylvroku) I,vpienĄIsz},]f,i niresiącudairego kwartahrnapodstattie
-wl'stawi-onej faktl,:r,v przęz rĘkonarvcę, rv te'inńie 7 drri od dnia otrz1,Inalua,

§1

3,J

' nlf b tĄ



§*

].Umowa zostaje za\§;rta na czas okreŚlony od 01 sĘcznia 2017 roku do dnia 31 p-udnia ż018
roku z mozjjrvośc{ą dalszego przedfuźenia w n,astepnych latach.
Z,Kazd,a ze stron aroze ulnol/vę rozvĄazac z zachoąraniem 3-nriesię.znego okresu
wrypowiedzerda.
3.-1V Przypadku rozwitzarta urnotr,v przeci jej zakonczerliem, a]e bez zacho-,vania 3-nrieslęcrT[eBo
clresrr w;rpołr,iefuenia kazda skona moze nałozyc karę ł,,, wysokośei 1000 zł.
4"W Przi,Padku raząc,veh na;rrszeń u]]1o\{ry' kazda ze stron moze Toz.łliąać rrn:,owę w trybie
naivclrmiasiortry,in,

§c

7.Zam,avłiający kazdorazoł\rc za oddanie psa; ponosi koszi w v"5,-sokości 3 00Czł bruttr:
pon:atejszony procenio,wo o ł^,"artoŚĆ początkorvą o której molva w § 3 pkt,1, ppki^6
Z.Zama-ńĄą_cy kazdorazoyla za oddanie ilsa mail<i ze szczenieta:ni ponosi koszi 6 000zł brutto
ooryrniejszony procen,io1,1,,-o o wa_rioŚĆ początkołvą o której mo\,va -w § 3 pkt,1, ppkt.6.
3"Przllęcie Psa do scfuoniska odbyrł,ać się będzie n_a podstalvie z]ecenja rvy*stałrionego pizez
Za::ra l,riającego.
l D}-k^,]; -^ ,j^^a_,__-
=,ri.luru§C Za Qos;ai'Czone zł,,.ierzeta rrastęp.rłe po zakończeiriu kazdego m_iesiąca w tennrrie do 14
d:ri ad daĘ -,rvstarvienia. fakt-,rry,,

5,W PrzlPadkr: niedotrz!:mania iernriru-r o który.m mo-!.va \Ą. § 5 pkt"4 naiiczane będą usta\1,o\Ąie
OriSeŁki, i. ];\r szczegóLrych nrzypadkach może b}rć umovna iozrł,iazana .^r rrybie
naivchrrLiastc,wlłri bez uwzglęcinienia § 4 pki,3.
6,Fakturę \,IAT \Ąykonaj^Ica zcb<lwiązuje sie lłl;siat"ić ;ra : Grrń-,ę N,{arciszólł. irr jritr? 61ŁO7a-22-
7a, zls u]. Szk,q]na nr 6, 58-4].0 h4arciszól,u

§6

J-.Przffęcie psa do schroruska będ-zie następować rv ternńue 7 cinl od d:ta przekaza:ria na konto
\Ą/vkonałvcy kwartałnej opiaĘ ,,,,, v.l-sokości 30% klł,oi/ rł1,trierrionej rv §3 pkt"1 ppki.6 ił,ecifug
za deklaior,variej iloś ci p s órłr
Z,WpłaĘ nalez,l, dokonwvac na konio OśroCka Pomcry d,ia Zrł.ierząt Niechcianl.ch i PolzuconyCr
w Gi]owie rrr f§rIi?łł;t:.{Zu05 ic,!:]jąl,_'t;i: / lx/eo ,go,,r, na podsta-wie
wT,s t : wi onl.ch f a,Ę.ł:r.

3.\Ąl prrypadku nie dotrzlłnania iern-r-inu, o kiorłrn mowa w §3 pkt. 1, ppkt"2 pobiana -wcześnieJj

oPłata 30% krvoĘ k,wańaLrej przez OŚrodek Fomoey dJaZ-,qerz,ąt \iiedrcialrych i Porzueonych w
LTcie chorvie ni e p o d] e ga zvrrotorłi Zamawi aj ac em u.

:]/

i,Po przvięciu psa do "scfuor.jska 
.Ękonay,rca zobolt,i4zanfjesi dokonać idensfikacji złl,ierzęcia

polegającej na wszczepjeniu nukrockipa, zaszczepienia oraz poddarLia sterylrzacji,, o ile decyĄa
lekarza weierynarii nje rłyktuczy tal<ich zabiegów.
2,Po dosiaiczeńn ziłierzęcia, na teien schroniska, staje się ono lł,łasnością schrllniska,
3.Pri:rł.adzącv schroniskcl kazdenru przfętenru psu na porlstawie rLiniejszej umowy załozy ka,rię
e'"i,-rdencl.jną zavrieraj+ca szczegółową charakterysĘkę przyjętego psa do sch;oniska oraz przebieg
iego pobytu w schronisku. co potrł-ierdzone będzie t n-riesieca:,,vch raporiach dla Zarrarviającego"

l,,'!



§8

ZamaviliĄącY zobovłiąZanY jest przedstavl,ic na piśmie osobylinstytucje uporvazniorre c1o
p r z ek az1l :l, e:nia z w ier ząt i e rł en i-* akf e o d bi oru f akturv.

§Y

1.Gmina ma Pla-'vo do sprałvowania koniroli prałvidłowości wlkonania zadanja przez
1Vykona wcę
2^W ramach korrtroli, c; której molłra rl,- ust, J,, rrpot,u,"aznieni pracołlrr )cy Zamawiającego mo$4
baclaĆ dokumen§ i inne noŚniki irł{ormacji, które nrają iub rnogą rriec zrtacz,enie rlla oceny
pralvidłolvcści rvykon:łnia zadania. ĘlftopalĄ/ca na ząłlanie kontrolującego .jesi zob<.lvłiązanv
dostai"czYc 1ub udostępriĆ dokument i inne nośniki ,irLformacji oraz rrdzielić rvyjaśnień i irrformaeji
r,v termurie określon1,"m pT zez kon trolu j ące go.

§10

]'V sPrałvach nie rnormorvanych runiejszej um,ołr,ie mąją ;nieisce posianowierria Kodeksu
Crr,,i]nego

§1i

SPorY ą'l'nikające z redlzaĄi niiejszej uinowy "będzie rozsirzygał sad ttaściu,.v clla siec.lziby
Zama-,r iającego

§12

LImor.va runiejsza została sporzacjzoila tv 2 jednobrzm,iących egzeiil_plar2;clr po jed_nej dla kazdej
:"e skor:.

ri,Vykonałvca: 
]

/1 ! r!1
!s3c'r|[ Pl]4CcY }żl ;!ii?Ra,i','","'-,,',"y65 

i /ć ,), ,a 
_: .c|l

,:'._ó..,t/,'L,,.|
f::l:,,i,j 5,|l', 1i

ir, ,.d j10 ,:3,]':!,;, -.,i: i3;
i,: eJ2 122"B2"65, n'.uOi , ..,n l'11

',,/


