
Umowa Nr RO 2/2013

zawarta w dniu 07 stycznia 2013r. pomiędzy : Gminą Bytów przy ul. l-go Maja 15, reprezentowaną
przez:

Zastępcę Burmistrza Bytowa - Adama Leik,

przy kontrasygnacie Skarbnika Bytowa — Barbary Góry

zwaną dalej Zleceniodawcą,

AZYL Sp. z o.o. w Glinczu , przy ul. Wierzbowej 19, 83-330 Żukowo filia w Kościerzynie przy ul.
Przemysłowej reprezentowanym przez Mariusza Dewo, zwanym w dalej części umowy
Zleceniobiorcą

o następującej treści:

§ 1. Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na
odławianiu bezdomnych zwierząt z obszaru Gminy Bytów, przetransportowywaniu ich do
schroniska, umieszczaniu w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Zleceniobiorcę w
Kościerzynie przy ul. Przemysłowej, zapewnieniu im opieki weterynaryjnej w czasie pobytu w
schronisku, w tym zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz poszukiwaniu właścicieli dla
bezdomnych zwierząt.

§ 2. Na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zleceniobiorca wykonuje sterylizację albo
kastrację odłowionego zwierzęcia w schronisku oraz usypianie ślepych miotów.

§ 3. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi schronisko dla zwierząt spełniające warunki
przewidziane dla schronisk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23
czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. Nr 158, póz. 1657) oraz że dokonuje wyłapywania bezdomnych zwierząt zgodnie z
zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. Nr
116, poz.753).

§ 4.1. Zleceniobiorca oświadcza, że przy wyłapywaniu zwierząt będzie korzystał z następujących
urządzeń i środków niezbędnych do pomocy przy wyłapywaniu zwierząt:

-smycze zaciskowe, lasso w przypadku agresywnych psów

-klatki zapadkowe (samołapki)

-środki farmaceutyczne do przysypiania psów

2. Zleceniobiorca oświadcza, że przy wyłapywaniu zwierząt będzie korzystał z następujących
środków do przewozu zwierząt:
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- samochód Fiat Strada nr.rej. GKA US48 przystosowany do transportu zwierząt

-samochód Hyundai Hl nr.rej. GKA 09K3 przystosowany do transportu zwierząt

§ 5. Zleceniobiorca będzie wykonywał to zadanie za wynagrodzeniem wynoszącym :

1. Wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości 1.500 zł brutto ( słownie jeden tysiąc

pięćset złotych) płatnych przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury
przez Zleceniobiorcę,

2. 250 zł brutto ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych ) za poddanie bezdomnego psa sterylizacji
albo 150 zł brutto ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za poddanie bezdomnego psa kastracji w
schronisku dla zwierząt, na podstawie odrębnego zlecenia pisemnego Zleceniodawcy.

§ 6.1. W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do odławiania bezdomnych zwierząt, po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez wyznaczonego przez Zleceniodawcę pracownika z
Urzędu Miejskiego w Bytowie, a nie osoby prywatne.

2. Interwencje wyjazdowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się skutecznie odłowić psa nie później niż w terminie 24 godzin od
godziny zgłoszenia telefonicznego, przez cały okres trwania umowy.

4. Po godzinie 16.00 będą podejmowane tylko interwencje do rannych psów, lub w przypadku
zagrożenia życia ludzkiego,

§ 7. Zwierzęta po umieszczeniu ich w schronisku dla zwierząt, stają się własnością schroniska, gdzie
po odbyciu kwarantanny, zaszczepieniu, sterylizacji albo kastracji będą oczekiwały na adopcję.

§ 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazywać na rzecz Zleceniodawcy aktualny wypis z wykazu
zwierząt przebywających w schronisku a odłowionych na zlecenie Gminy Bytów ( bez danych
osobowych osoby, której przekazano zwierzę) w następujących terminach:

1. do 15 lipca 2013r. według stanu na dzień 30.06.2013r. -zwierząt umieszczonych w schronisku do
30.06.20l3r.

2. do 10 stycznia 2014r. - według stanu na dzień 31.12.2013r. - zwierząt umieszczonych w schronisku
do 31.12.2013 r.

§ 9.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.; od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2013 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za zachowaniem jedno miesięcznego wypowiedzenia, bez
podania przyczyny.

3. Zleceniodawca rozwiąże umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie :

1) gdy, Zleceniobiorca posługuje się urządzeniami, środkami pomocowymi i środkami transportu nie
spełniającymi warunków określonych odrębnymi przepisami przewidzianymi dla prowadzenia tego
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typu działalności,

2) gdy, schronisko dla zwierząt nie spełnia warunków określonych odrębnymi przepisami

przewidzianymi dla prowadzenia tego typu działalności,

3) naruszenia przez Zleceniobiorcę przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,

4) bezczynności Zleceniobiorcy na telefoniczne zgłoszenie odłowienia bezdomnego zwierzęcia
przez Zleceniodawcę. Bezczynność występuje wówczas, gdy Zleceniobiorca nie przystąpi do
odłowienia zwierzęcia w terminie do 36 godzin od godziny zgłoszenia telefonicznego.

§10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

§ 11. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

§ 12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy i
jeden dla Zleceniobiorcy.
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