
Umowa Zlecenie Nr 131/2012

W dniu 27 grudnia 2012 roku w Dalikowie pomiędzy:

Gminą Dalików reprezentowaną przez Pana Pawła Szymczaka - Wójta Gminy Dalików

zwaną dalej „Zleceniodawcą"

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" , Kotliska 13, 99-300 Kutno

REGON: 610296592; NIP: 775-123-58-88,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi polegającej

na:

1) prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dalików;

2) zapewnieniu właściwych pomieszczeń dla -zwierząt, które tam będą przebywać

i właściwych warunków ich bytowania;

3) zapewnieniu zwierzętom karmy i wody według, obowiązujących norm;

4) zapewnieniu zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz

obowiązkowych szczepień;

5) wykonywaniu sterylizacji, kastracji oraz usypianiu ślepych miotów zwierząt

przebywających i przybywających do schroniska zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami;

6) prowadzeniu obserwacji zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie

wścieklizną po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia;

7) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

8) bezpłatnym chipowaniu bezdomnych zwierząt kierowanych do sprzedania, przekazania

lub adopcji;

9) utrzymaniu zwierząt do momentu ich sprzedania, przekazania, adopcji, śmierci lub

uśpienia w przypadkach określonych odrębnymi przepisami;
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§2

1. Przyjęcie zwierząt do schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie

Zleceniodawcy.

2. Zwierzęta z terenu gminy Dalików przebywające w schronisku pozostają własnością

Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązku przyjmowania bezdomnych zwierząt

stanowiących przedmiot lub dowód w sprawie prowadzonej przez organy administracji

państwowej.

4. Jeżeli w ciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie

poinformowany na piśmie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawcę o

okolicznościach skutkujących uznaniem zwierzęcia za będące przedmiotem lub dowodem w

sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej, wówczas zwierze takie

uznawane jest za niebedące przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej przez

organy administracji państwowej.

§3 ;
l. Z tytułu wykonywania umowy Zleceniobiorcy będzie przysługiwało od Zleceniodawcy

wynagrodzenie:

1) za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt niebedących przedmiotami lub dowodami

w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej w wysokości: 7,20

zł/sztukę/dobę brutto (słownie: siedem złotych 20/100). Wartość usługi obejmuje

podatek VAT według obowiązujących stawek.

2) za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząLbędących przedmiotami lub dowodami w

sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej w wysokości: 20,00

zł/sztukę/dobę brutto (słownie: dwadzieścia złotych 0/100). Wartość usługi obejmuje

podatek VAT według obowiązujących stawek.

3) za sterylizację zwierzęcia w wysokości: 350,00 zł/sztukę (słownie: trzysta pięćdziesiąt

złotych 0/100). Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

4) za kastrację zwierzęcia w wysokości: 200,00 zł/sztukę brutto (słownie: dwieście

złotych 0/100). Wartość usługi obejmuje podatek VAT wredług obowiązujących stawek.

5) za uśpienie ślepego miotu w wysokości: 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych

0/100). Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

6) w przypadku zwierząt narodzonych w schronisku przysługuje należność za 2 sztuki

potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem, że narodziny nastąpiły w okresie

nie później niż 8 tygodni od dnia przyjęcia do schroniska.

7) za obserwację zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną po



ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia, w wysokości 75,00 zł brutto za cały okres

obserwacji (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 0/100). Wartość usługi obejmuje

podatek VAT według obowiązujących stawek.

8) w przypadku braku zwierząt w schronisku w miesiącu rozliczeniowym z terenu gminy

Dalików, Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 300 zł brutto (słownie:

trzysta złotych 0/100) - za utrzymanie miejsca. Wartość obejmuje podatek VAT według

obowiązujących sta\vek.

2. Usługi obj ęte niniej szą umową fakturowane będą po upływie każdego miesiąca.

3. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy w

terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia faktury.

4. Czynności wymienione w ust. l pkt. 3 i 4 wykonywane będą przez Zleceniobiorcę po

upływie 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska.
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§4

Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt z terenu

gminy Dalików przebywających w schronisku.

§5

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług.

§6

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt przebywających w schronisku a

pochodzących z terenu gminy Dalików, w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Za

okres pobytu psów po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie

obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. W razie niewywiązania się Zleceniodawcy z terminu wskazanego w ust. l, za okres pobytu

zwierząt po tym terminie, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone według

stawek hotelowych (dla psów) obowiązujących w schronisku.

§7

1. Umowa została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013

roku i może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym

wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem

prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, a w szczególności nie

zapewnienia zwierzętom :wtefei;wych warunków bytowania, Zleceniodawca może rozwiązać

umowę ze skutkiem natychmiastowym.



3. W razie niewywiązywania się z warunków umowy przez Zleceniodawcę, a w szczególności

nieterminowego regulowania należności względem Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca może

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie maj ą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

"tlmowe sporządzono w 4 jedńtftffzmiących egzemplarzach - po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:
*
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Załącznik nr

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

"PRZYJACIEL"

Kotliska 13; 99-300 Kutno

§1

Zasady ogólne,

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL" jest własnością prywatną.

Administrację i obsługę schroniska prowadzi właściciel - Zbigniew Moraczewski.

2. Schronisko o którym mowa w ust. l, przyjmuje bezdomne zwierzęta domowe od jednostek

administracyjnych i osób fizycznych. Schronisko prowadzi działalność usługową - hotel dla

zwierząt.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) schronisku - rozumie się przez to Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych

„PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski; Kotliska 13; 99-300 p. Kutno; NIP 775-123-58-88; tel.

0048 24 356 05 43; e-mail biuro@przyjaciel.kutno.pl

b) właścicielu - rozumie się przez to właściciela schroniska tj. pana Zbigniewa Moraczewskiego,

c) zwierzętach - rozumie się przez to zwierzęta domowe. •

d) obsłudze schroniska - rozumie się przez to osoby zatrudnione w schronisku.

§2 ~

Podstawowe zadania schroniska.

1. Poprzez swoją działalność schronisko w miarę możliwości prowadzi wszelkie działania mające

na celu przeciwdziałanie problemowi bezdomności wśród zwierząt domowych.

2. Przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z wykorzystaniem odpowiedniej dla

każdego gatunku infrastruktury.

3. Przyjmowanie zwierząt do hotelu z wykorzystaniem odpowiedniej dla każdego gatunku

infrastruktury .

4. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania,

zgodnych z ich podstawowymi potrzebami.

5. Zabezpieczenie weterynaryjne przyjętych i przetrzymywanych zwierząt.

6. Przekazywanie ze schroniska zwierząt do adopcji, sprzedaży.

7. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.



8. Prowadzenie w miarę możliwości działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie

pozyskiwania miłośników zwierząt i ich adopcji ze schroniska.

-:r

Przyjmowanie zwierząt do schroniska,

1 . Zwierzęta przyjmowane są do schroniska w godzinach od 11:00 - i 6:00 w dni powszednie.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. pogryzienie, wypadek z udziałem zwierzęcia itp.) możliwe

jest przyjęcie zwierzęcia po uprzednim kontakcie z właścicielem schroniska poza godzinami

wskazanymi w pkt l .

3. Bezdomne zwierzęta przyjmowane są do schroniska od podmiotów posiadających aktualne

umowy ze schroniskiem.

4. Osoby fizyczne mogą przekazywać bezdomne zwierzęta do schroniska po uprzednim

uzgodnieniu warunków ich przyjęcia z właścicielem. ^̂

5. Ilość miejsc w schronisku jest ograniczona co limituje przyjęcia od osób fizycznych.

6. Zwierzęta nowo przyjęte do schroniska są przetrzymywane w oddzielnych pomieszczeniach

celem obserwacji i kwarantanny.

7. Przyjmowane zwierzęta podlegają oględzinom i opisowi w ich indywidualnych kartotekach

ewidencyj nych.

8. Osobniki odmiennej płci przetrzymuje się w oddzielnych boksach.

9. Przyjęcie zwierzęcia do hotelu następuje za odpłatnością wg aktualnego cennika.

10. Właściciel zwierzęcia oddawanego do hotelu powinien przedstawić świadectwo szczepienia

oraz poinformować o stanie psychofizycznym i przyzwyczajeniach zwierzęcia.

11. W wypadku nie odebrania zwierzęcia przez właściciela po zakończeniu okresu hotelowania
( )zostaną naliczone opłaty karne wg cennika a w stosunku do właściciela zwierzęcia zostaną ^

wyciągnięte konsekwencje przewidziane przez właściwe przepisy prawa.

U J

Przetrzymywanie zwierząt i ich adopcja,

1. Przekazane do schroniska zwierzęta podlegajądezynsekcji i szczepieniu.

2. Zwierzęta przebywające w schronisku mają zapewnione pomieszczenia i żywienie zgodne ze

stosownymi przepisami w tym zakresie.

3. Zwierzęta przetrzymywane w schronisku podlegaj ą opiece weterynaryjnej.

4. Właściciel, którego zwierze znalazło się w schronisku ma prawo do jego odbioru pod warunkiem

udowodnienia jego własności oraz okazania aktualnego świadectwa szczepienia zwierzęcia

[szczepienia ustawowo obowiązkowe]

5. Zwierzęta nie odebrane ze schroniska w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przeznaczone są



do adopcji o ile ich stan na to pozwala.

6. Schronisko przeznacza zwierzęta do adopcji po ich zaszczepieniu oraz jeśli jest to wymagane

oznaczeniu.

7. Osoba starająca się o adopcje zwierzęcia ze schroniska powinna okazać się aktualnym

dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8. Osoba zainteresowana adopcja zwierzęcia ze schroniska powinna-zapewnić takiemu zwierzęciu

odpowiednie warunki wskazane w odrębnych przepisach.

9. Zwierzęta ze schroniska nie są przekazywane do adopcji:

a) dzieciom i młodzieży do lat 18 bez opiekuna;

b) osobą nieposiadającym odpowiedniego sprzętu do przetransportowania zwierzęcia ze schroniska

do miejsca bytowania;

c) osobom nie posiadającym warunków do ich przyjęcia;

d) osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub będącymi poci wpływem innych środków

odurzających;

e) osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami;

f) osobą, którym odebrano zwierzę prawomocnym wyrokiem sądu.

10.Schronisko nie odpowiada za wypadki losowe (choroba, śmierć itp.) powstałe w schronisku nie z

winy właściciela schroniska.

11 .Schronisko kontroluje, o ile to możliwe, w ciągu 30 dni od daty wydania zwierzęcia, warunki w

jakich zwierze przebywa i udziela ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi.

n •

Eutanazja zwierząt

1. Eutanazji podlegają:

a) zwierzęta nieuleczalnie chore,

b) zwierzęta, które nie rokują szans na skuteczne leczenie,

c) zwierzęta w podeszłym wieku niezdolne do samodzielnej egzystencji,

d) urodzone w schronisku ślepe mioty (z wyłączeniem młodych pozostawionych

przy matce na podstawie osobnych regulacji).

e) zwierzęta agresywne, nie rokujące poprawy.

f) w pozostałych przypadkach regulowanych odrębnymi przepisami prawa.

u

Przepisy porządkowe.

. Schronisko jest czynne w godzinach od 1 1 :00 - 1 5 :00 w dni powszednie oprócz czwartków.

W szczególnych przypadkach poza tymi godzinami po wcześniejszych ustaleniach z



właścicielem schroniska.

2. Wstęp na teren schroniska bez obsługi jest bezwzględnie zabroniony.

3. Wstęp na teren schroniska osobom nietrzeźwym jest zabroniony.

4. Zabrania się palenia tytoniu na terenie schroniska.

Interesantowi i osobom odwiedzającym schronisko zabrania się:

a) zbl iżania się do zwierząt bez asysty obsługi:

b) dokarmiania zwierzaj własna karma;

c) drażnienia zwierząt.

7. Osoby traktujące swój pobyt w schronisku kontrolnie winne posiadać stosowne upoważnienia do

kontroli '(pełnomocnictwo jednostek administracyjnych uprawnionych do kontroli schroniska

wynikające ze stosownych przepisów).

n^ ,
Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje na terenie schroniska.

2. Osoby nie stosujące się do regulaminu winny opuścić niezwłocznie teren schroniska.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania

regulaminu na terenie schroniska.

4. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

5. Traci moc dotychczasowy regulamin schroniska.

SCHRONISKO DZIAŁA NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

———- GOSPODARCZEJ O NUMERZE 6411/23/91
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załącznik nr 2

Lp.

1

Czynność

sterylizacja suki

kastracja psa

chipowanie psa

Cena Brutto

350,00 zł

200,00 zł

55,00 zł

eutanazja miotu nowonarodzonego [ślepego] fin nn ,
przywiezionego do schroniska bez matki




