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W dniu 25 października 2012 roku w Dalikoyfe,

Gminą Dalików reprezentowana przez

zwaną dalej „Zleceniodawca",

a

Panem Zbigniewem Szczechowiczem, zam. Słowik, ul. Gdańska 10

prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą F. U. „HERKULES"

NI?: 775-137-02-73, REGON: 472617692

zwanym dalej „Zleceniobiorca"

została zawarta umowa następującej treści:

- Wo a Gminy Dalików

95-100 Zgierz,

*

§1
1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usług

polegających na odławianiu zwierząt bezdomnych z terenu gminy Dalików oraz

zapewnieniu transportu tych zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

„Przyjaciel" w Kotliskach 13, 99-300 Kutno.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) używania przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzeń i środków nie stwarzających

zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadawaj ących im cierpienia;

2) niezwłocznego przewiezienia zwierząt bezdomnych do Schroniska własnymi środkami

transportu drogowego dopuszczonymi do przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi

przepisami;

3) zapewnienia pomocy lekarsko - weterynaryjnej.

§2

l . Zleceniobiorca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w § l , w ciągu 8

godzin od otrzymania zgłoszenia od Zleceniodawcy.

2. Odławianie zwierząt bezdomnych odbywać się może wyłącznie na zgłoszenie telefoniczne

lub pisemne przez Zleceniodawcę.

§3

1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzymywać będzie od

Zleceniodawcy następujące wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) 110,00 zł brutto (słownie złotych: sto dziesięć 0/100) za jedno odłowione zwierze

bezdomne;

2) 1,50 zł brutto (słownie złotych: jeden 50/100) za l kilometr przejazdu na trasie z

miejscowości Słowik do miejsca odłowienia i dalej przewozu do Schroniska i powrotu

/ j do miejscowości Słowik.



2. W przypadku:

1) niemożności zlokalizowania zwierzęcia zgłoszonego przez Zleceniodawcę do odłowienia,

Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. l pkt. 2;

2) świadczenia usług wykonywanych w dni wolne od pracy. Zleceniobiorcy przysługuje

wynagrodzenie o którym mowa w ust. l zwiększone o 30 %;

3) świadczenia usług wykonywanych w niedziele i święta, Zleceniobiorcy przysługuje

wynagrodzenie o którym mowa w ust. i zwiększone o 50 %.

3. Jeżeli w danym miesiącu nie nastąpi zgłoszenie. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w

wysokości 123,00 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy 0/100).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, będzie płatne przelewem na konto Zleceniobiorcy po

wystawieniu faktury na: Gmina Dalików, Płac Powstańców l, 99-205 Dalików,

NIP: 828-13-55-229, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.

§4

*Umowa zawarta jest na czas od dnia 25 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. ^

§5

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu

wypowiedzenia.

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w

razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Zleceniobiorcę.

3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, o których mowa w ust. l i 2 powinny zostać złożone

drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności.

Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą formy aneksu pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nie objętych niniejsza umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu

Cywilnego.

* 't §8

% H
Jp7 p Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz

te--
^ /'£•! otrzymuje Zleceniobiorca, dwa egzemplarze Zleceniodawca.
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