
P O R O Z U M I E N I E / U M O W A

2 2 S T Y . 2013Zawarta w dniu
Pomiędzy Gminą Bliżyn z siedzibą Urząd Gminy 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
reprezentowaną przez:
Wójt Gminy - Mariusz Walachnia
zwanej dalej Gminą,

a
Katarzyna Boruń Hotel dla psów „Pod Lasem", Sadek 215, 26-500 Szydłowiec, Nr wpisu do
ewidencji 5452, Regon 142950125, reprezentowanym przez:
Katarzynę Boruń
zwanym dalej „Hotelem".

§ 1 .
1.Gmina wyraża wolę współdziałania w zakresie okresowego, odpłatnego przekazywania
psów pod opiekę Hotelowi na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu.
2. Hotel zobowiązuje się do przyjęcia i pełnienia opieki nad powierzonymi psami oraz
podejmie współpracę w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla wyłapanych
bezdomnych zwierząt.

§2
l .Hotel zobowiązuje się do świadczenia usług dla Gminy w Sadku k/Szydłowca w zakresie:

a) przyjmowania i przetrzymywania z terenu Gminy Bliżyn psów zagubionych,
zabłąkanych lub z innych przyczyn bezdomnych;

b) zapewnienia obsługi i optymalnych warunków bytowych dla psów bezdomnych
przebywających w Hotelu.
2.Przyjęcia psa do Hotelu następować będzie każdorazowo po wykonaniu szczepień i innych
stosownych zabiegów przez lekarza weterynarii, który posiada stosowną i aktualną umowę na
wykonywanie usług weterynaryjnych dla Gminy Bliżyn.
3. Koszt pobytu psa został ustalony na poziomie 10,00 zł za dobę.
Płatność za pobyt nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania rachunku.
4. Hotel gwarantuje w okresie trwania Porozumienia miejsce opieki nad psami
(kojce, budy).
Przyjęcie większej ilości psów może nastąpić w przypadku posiadanych w danym okresie
wolnych miejsc w Hotelu.
5. Ze względu na nieznane pochodzenie, wiek oraz stan zdrowia psa Hotel nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku jego śmierci naturalnej lub spowodowanej chorobą.
Utylizacja zwłok w takim przypadku odbywać się będzie kosztem i staraniem Gminy.

§3
Przyjęcie i odbiór psa do i z Hotelu odbywać się będzie każdorazowo na podstawie
pisemnego zlecenia sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Wzór zlecenia i odbiór stanowi załącznik do Porozumienia.



§4
Porozumienie zawiera się na czas określony od 01.02.2013 r. do 31.01.2014 r. z możliwością
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
wypowiedzenia umowy.

§5
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego.
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