
UMOWA

zawarte w dniu 28.01.2013 r.
pomigdzy: Gmin4 Czarna

CzamaGbmaT4
Regon - 370440028
NrP _ 689119020s

reprezentowanq przez w6jta Gminy mgr Marcina Rogackiego, zwan4 dalej
,,Zleceniod aweq",
a

Piotrem N62ka zam. Zlobek 23, 38'710 czarta, zwanym dalej ,,zleceniobiorc4,,
o nastgpuj4cej tre6ci.

$1
Niniejsza umowa zostEe zawarta na podstawi e art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6w\eh publicznych (Dz. tJ . z 2010 r. Nr 1 13, poz. 7 59 ze zm.), onzw wykonaniu
obowiqzku wynikaj4ce go z art. I la ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r.o ochronie
zwieruqt (Dz. U . z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

$2
Na podstawie umowy Zleceniobiorca przyjmuje zwierzgta gospodarskie, w rozumieniu
przepis6w o otganizacji hodowli i rozrodzi€ zwieruqt gospodarsliirh, * celu zapewnienia im
opieki.

$3
l.w zwiqzkvze zlecon4 opiek4 zreceniobiorca zobowiEzuje sig do:
a) podawaniem paszy zwierzEtomw porach karmienia w odpowiedniej ilosci,
b) pojenia zwierzqt,
c) utrzymania zwierzEt we wlaSciwych warunkach bytowych, zgodny ch z przeprsami prawa

wlaSciwymi w zakresie ochrony zvmerzqt.
2. Zleceniobiorca zobowiqzuje sig utrzymywa| zwierzgta i postgpowai z nimi pny
zachowaniu wymagan obowipuj4cego prawa.

$4
1' Koszt przewiezienia i utrzymania zwierz4t gospodarskich bgdzie pokryy przezGming ze
6rodk6w budzetowych, przeznaczonych na ializacig programu opieki nad zwierzqtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno5ci u zwieriptna terenie Gminy Czamaw 2013 r.2' Kosrt ptzyjgcia b.gdzje uzgadniany kahdorazowo za dane zwierzg i uzalezniony jest od
r2zryiar6w zwierzgcia, j.go zapotrzebowania na pokarm, ewentualnych koszt6w leczenia,
niezbgdnej opieki, atakle okresu na jaki zwierzgro.t*i. przyjgte.

$sL Zleceniodawca zobowi}zuje sig do uiszczeria przelewem naleznoSci za wySwiadczone
uslugi'mowy w terminie l4 dni od daty wystawienia rachunku.
2' Za dzien zaplaty uwa?a sig dzieri'zloLenia przez Gming polecenia przelewu, jezeli na
koncie znajdowaNy sig srodki finansowe niezbgdne do realizacji przelewu.

$6
Niniejsz4 umowg zawiera sig na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2013 r,



*

$7
Umowa mohe by6 rozwiqzana przez kuzdq ze stron z jednomiesigcznym okresem
wypowiedzeniaze skutkiem na koniec miesi4ca.

$8
W zakresie nieuregulowanym niniejsz4 umow4 majq zastosowanie przepisy wlaSciwe

w zakresie ochrony mierz1t oraz Kodeksu cywilnego.

$e
,,Zleceniobiorca" przyjmuje do wiadomoSci i wyruha zgodE na udostgpnienie treSci niniejszej

umowy w przypadku zlohenia o to wniosku w trybie ustawy wlaSciwej w sprawach dostgpu do

informacji publicznej, lub na podstawie innych przepis6w wi4z4cych Zleceniodawcg. W takim
przypadki ,,Zleceniobiorca" nie bgdzie dochodzi6 od Zleceniodawcy Zadnych roszczefl,

w szczeg6lnoSci w oparciu o przepisy dotyczqce ochrony d6br osobistych.

^ $10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$ 11

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplwzach, po jednym dla kuzdej
ze stron.

Zleceniobiorca
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