
UMOW,Z\

zawarlaw dniu 10 stycznia 2019 r, pomigdzy:
Gmin4 Stara Kornica, adres: Stara I(ornica 191, 08-205 I(omica, NIP: 496-02I-37-25,
reprezentowanqptzez:
W6jta Gminy - Kazirnierza Hawrylr.rka
Skarbnika Gminy - Anng Blondyk,
zwafiqw dalszej czgSci umowy ,,Zamawrajqcy",
2

Zygmuntem Dworahowskim orcz Grai.yn4 Dworakowsk4, prowadzqcymi dzial.alnol(
w formie spolki cywilnej pod firm4 Schroniskiem clla Bezdomnych Zwierz4t
Dworakowski Zygmunt i Grazyna Jadwiga Dwor"ahowska sp6lha cywilna, adres: Radysy
13,12-230 Biala Piska, NIP: 849-i58-90-63 REGON: 365644163
reprezentowanymi przez Zy gmunta Dworakou'skie5Jo
zwanymt w dalszej czgSci umowy ,,W1'ftotlu.t'.,,' '

o nastEpr"rj4cej tleSci :

:\1
Wykonawca zobowrqzuje sig na zlecenie Zarnau'iaj4cego do u1'lapy's'auia bezdoittnr ch pso*'
na terenie gminy Stala Kornrca otaz utrzl'mania ich w schLlonisku.

$2
1. Wykonawca zobou\qzany jest do przestrzegania przepisdrv zau'arty'ch *'u-s:a*ie z ciga

21 sierpnia 1991r o ochronie zwierzqt(D2.1J,2017.1840 t.j. zpoz.zm.) oraz roz.*+rzi*2.l::
MSWiA z dma 26 sierpnia 1998 r, w sprawie zasad in'atur*o*.r'.r'i.3F'.ria-*-ld r.iirtzs:
(Dz,U, z 1999 r'. nr 116 poz,753).

2, Wykonawca oSwiadcza,2e posiada wszelkie uprarilienia i niezlqiE3 /gz-r\{',.i;-a *.
prowadzenra dzialalnoSci, ktora j est przedltiotenr niniei szej un:orn .

:i3
Wykonawca zobowiqzany jest do zan'arcia urno\\l' z lekarzem u'eter;'narii u' ceitr

zapewnienia opieki \ /etervnar)'jrtej r.ttrzl'n-r)'\\'anvtll zs'ielzqtour.

$4
1, Wykonawca rvi,konuje osobiScie lub za p,omocq irurych podmiotow stelyiizacjg

lub kastracjg r.vedlug wskazafr \ekarza weterynarii sprawuj4cego opiekE w schronisku,

2, Umowa zostaje za:warla od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r.

$s
Wykonawcazobowtqzuje sig do 24 godzinnej gotowoSci (7 dni w tygodniu orazwe wszelkie

Swigta) do odlowu i transportu zwrerz4L

$6
Odl6w bezdomnych zwrerz1t odbyrvai siE bgdzie po telefonicznym zgtoszeniu

przezZamawiajqcego w terminie od 12-24 godzin'

$7
Ustala sig wynagrodzenie Wykonawc)' z t).tulu r,rllkonanych uslug: Od{6w wraz z transpoftern

i utrzymaniem psa w schronisku 1.600 zl trrutto, Faktura Vat zostanie wystawiona



przez Wykonawog po kazdorazowyrlr przeprowadzeniu odlowu wraz z transportern i urrzymywaulefir
psa w schronisku,

$8
Wynagrodzenie bgdzie platne przelewem na konto Wykonawcy w ci4gu 14 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy: 33 9364 0000 2007 0031
7049 0003.

$e
W sprawach nieulegulowanych w niniejszej umowie mq4 zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o zam6wieniach pr"iblicznych.

$ 10
Umowg sporzqdzono w dw6ch jednoblzmi4cych egzemplaruach dla kaZclej ze Stron,

WYKONAWCA


