
U M O W A    NR ........... / 2012

Zawarta  w  dniu  27.12.2012r.  w  Niemczy  pomiędzy  Gminą  Niemcza  z  siedzibą,   Rynek  10
58-230 Niemcza reprezentowaną przez:
 Burmistrza Miasta  i  Gminy  Niemcza Grzegorza Kosowskiego 
zwanym  dalej ,,Zleceniodawcą” 

a

Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL” w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151
58-200 Dzierżoniów prowadzącym  działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
dla  Wrocławia – Fabrycznej  we  Wrocławiu  IX Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS0000062210,
reprezentowanym przez:
 Prezesa – Jerzego Thomalla
zwanym dalej ,,Przyjmującym zlecenie”

§ 1

Zleceniodawca powierza Przyjmującemu zlecenie realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywania ich w schronisku dla zwierząt w Dzierżoniowie
przy ul. Brzegowej 151. 

§ 2

Zakres umowy obejmuje:
1. Stałą gotowość do realizacji zadania. 
2. Wyłapywanie zwierząt na zlecenie zleceniodawcy i przyjęcie do schroniska dla zwierząt w terminie
nieprzekraczalnym, tj. 48 godz. od momentu zgłoszenia. 
3. Przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.
5.Prowadzenie działalności związanej z adopcją zwierząt w celu zapewnienia miejsc do przetrzymywania
nowo zgłoszonych zwierząt.                        

§ 3

Realizujący  umowę  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednim  personelem,  sprzętem  gwarantującym
prawidłowe wykonywanie  zadania  oraz  posiada  odpowiednie  zezwolenia  do prowadzenia  schroniska,
odłowu i transportu zwierząt. 

§ 4

Zleceniodawca rezerwuje w czasie trwania umowy przyjęcie i opiekę 8 szt. bezpańskich psów.

§ 5

Do limitu określonego w § 4 nie wlicza się psów  wobec których ustalono właścicieli.



§ 6

1.Zleceniodawca  na realizację umowy przekaże kwotę w wysokości 16 000.zł 
Słownie: (szesnaście tysięcy złotych)., która będzie przeznaczona na utrzymanie umieszczonych zwierząt 
zgodnie z zawartą umową. 

2.  Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty określonej  w pkt.  1 kwoty na realizację  umowy do 15
stycznia 2013r, na rachunek Przyjmującemu zlecenie, B.S/o Dzierżoniów 59 9527 0007 0033 6457 2000
0001 (po otrzymaniu rachunku)

§ 7

W przypadku niedopełnienia warunków określonych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy przez Zleceniodawcę,
Przyjmujący zlecenie może zawiesić wykonywanie zadania lub rozwiązać umowę bez okresu 
wypowiedzenia.

§ 8

Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  wskazania  osób  lub  organów  mogących  dokonywać
zleceń (np. Straż Miejska, Policja) nie później niż w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 9

1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2013r do dnia 31.12.2013r.
2.Umowa może być rozwiązana:
   a/w każdym czasie za zgodną wolą oby stron;
   b/wskutek  wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron za uprzednim jednomiesięcznym  okresem
      wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.   

§ 10

Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej i akceptacji przez obie strony.

§ 11

1. W sprawach  nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r Nr 116, poz. 753).  
2.  Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3.  Z  tego  względu, że  wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowar-
tości  kwoty  14 000.tyś.  EURO  nie  stosuje  się  przepisów  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
Zamówień Publicznych, tj. art. 4 ust. 8 (Dz. U. z 2010r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)   

§ 12

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej ze
stron.

Zamawiający Wykonawca



.............................................            .............................................


