
Ostrowek, dnia 25 pazdziernika 2012r.

Umowa
zawarta w dniu 25 pazdziernika 2012r.

Dziataj^c na podstawie XVI/105/2012 Uchwaly Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 kwietnia 2012
roku w sprawie przyje_cia programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na obszarze Gminy Ostrowek w 2012 roku.

1. Gmina Ostrowek (NIP 8321965142, REGON 730934690) z siedzib^pod adresem:
Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek, reprezentowana przez Wojta Gminy Ostrowek Ryszarda Turka,
zwana^ w dalszej cz^sci umowy: ,,ZleceniodawcaJ' oraz
2. Fundacja ,,Zwierzyniec", organizacj? pozarzajiow^ z siedziba^ w Wieluniu przy ul. 18
Stycznia 131, wpisana^do Krajowego Rejestru Sa^dowego pod Nr 0000215068 w dniu 18.08.2004r.,
wybrana zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych, zwanq. w dalszej cz^sci umowy:
,,ZleceniobiorcaJ', reprezentowanq. przez Prezesa Zarzqxlu — Krystyn^ Krzyminskaj

zawieraj^niniejsza^umow? na nastejuija^cych warunkach:

§1.1. Odbior bezdomnych zwierzaj: z terenu gminy Ostrowek na wezwanie Zleceniodawcy,
realizowane niezwlocznie jednak nie pozniej niz w dniu zgloszenia, o ile zgloszenie bejizie mialo
miejsce do godziny 13 od poniedzialku do pia^tku, w sobot? do godziny 10°°. Natomiast
w przypadku dokonania zgloszenia po w/w godzinach realizacja zamowienia be_dzie dokonywana
w dniu nast^pnym.
2. Wylapanie i przewiezienie zgloszonych zwierz^t wlasnym transportem do schroniska
w miejscowosci Szczyty ul. Wielunska 108, 98-355 Dziatoszyn.
3. Zapewnienie zwicrz^tom w schronisku wlasciwych warunkow bytowania, wyzywienia i opieki
weterynaryjnej.

§2.1. Zleceniobiorca zabezpiecza w ramach obowiazkow stanowia^cych przedmiot umowy,
okreslonych w § 1:
1. wyzywienie,
2. opiek?,
3. szukanie osob zainteresowanych, odpowiedzialnych i zdolnych zapewnic im nalezyte
warunki bytowania i oddanie do adopcji,
4. zawieranie umow z osobami adoptuja^cymi bezdomne zwierz^ta,
5. prowadzenie ewidencji zwierz^t wylapanych z terenu Gminy Ostrowek,
6. opieke^ weterynaryjna^z zakres ktorej wchodzi:

14 dniowa kwarantanna,
odrobaczenie,
szczepienie przeciw wsciekliznie,
leczenie,
obligatory]na, kast/acje/sterylizacj? zwierz^t,
usypianie slepych miotow
w draslycznych przypadkach i beznadziejnych przypadkach chorobowych eutanazj?

zwierz^cia, w przypadkach i z zachowaniem obowiazkow wynikaj^cych z przepisow ustawy
o ochronie zwierza^t z dn.16 wrzesnia2011r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1373)

§ 3. Zleceniobiorca zobowi^zany jest zapewnic w czasie odbioru i transportu zwierzqt korzystanie
z urza^dzen i srodkow tj. siatka, chwytak, smycze, ktore nie stwarzaj^ zagrozenia zycia i zdrowia
oraz cierpienia zwierzajt.
§ 4. Zleceniodawca zaplaci zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy l.OOO.OOzt netto +



23% VAT od jedncgo psa, jednorazowo. na podslawie wystawioncj faklury VAT, na konto fundacji
wterminie 7 dni . W przypadku przyjechania i nic/abrania psa (np. ktory uciekl) zleceniodawca
zaplaci koszty w kwocie 200zl + 23% podatku VAT.

§ 5. 1 . Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.
2. Umowa moze zostac rozwiazana przez kazdaze stron z zachowaniem jednomiesi?cznego

okresu wypowiedzenia.

§ 6. Zleceniodawca moze rozwiqzac umow? bez terminu wypowiedzenia, jezeli zleceniobiorca nie
wykonuje swoich obowia^zkow wynikaja^cych z umowy lub zostajq. wykonywane nierzetelnie.

§ 7. Wszelkie zmiany umowy mogq. bye wykonane za porozumieniem stron pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej.

§ 8. Spory wynikle na tie wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga s^d wtasciwy dla
Zleceniodawcy.

§ 9. Umowe sporzq.dzono w trzechjednobrzmiajcych egzemplarzach, w tym jeden dla
zleceniobiorcy i dwa dla zleceniodawcy.
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