
---'"

UMOWA
Zawartaw dniu 03 stycznia2014 r. w Sk6rcu, pomiEdzy:

Gmin4 Sk6rzec ul. Siedlecka 3,

reprezentowanqprzez;

W6jta Gminy Pana Stanislawa Kalifiskiego,

zvvanqw dalszej treSci umowy Zleceniodawc4,

a

PrzedsiEbiorstwem Wielobranhowym , PERRO" 05-300 Mifsk Mazowiecki,

Zamienieul.LeSna23,

r epr ezentowanym pr zez :

Pani4 Marzeng Golafisk4,

prowadzqcq dziatalnoS6 gospodarczq pod nr 1681, posiadaj4cq Zerwolenie W6jta

, 
Gminy Sk6rzec Nr RIG.7080-1/09 z dnia 01.06.2009r. naprowadzenie dziatalnoSci w

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzEtami na terenie gminy Sk6rze,

zwanym w dalszej tredci umowy Zleceniobiorc4.

$1
Zlecentodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do rcalizacji nastEpuj4ce uslugi:

1. Pomoc bezdomnym, cierpi4cym, porzuconym i zagubionym rwierzptom poprzez

odwiezienie ich do schroniska dla bezdomnych nvierzqt, bqdL miejsca wybranego

przez Zlecentobiorcp, gdzie zwierzE bgdzie otoczone nale?ytq opiekq albo trafi do

adopcji.

2. W razie koniecznoSci schwytania zwierzqt przez przeszkolonych pracownik6w

u?ycie narzEdzi i urzqdzen zatwierdzony do stosowani a na zvvierzptach.

3. Przewiezienie znvierzqt przez Zleceniobiorcp odpowiednimi Srodkami transportu

spelniaj4cym warunki okreSlone w art.24 ust.l Ustawy o ochronie zwierzqt z dnia 2l

sierpnial 997 r. (Dz. U . z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z p62ft. zm.).

4 . W skazanie Zle c enio d aw cy pr zez Z l e c eni ob i orc E mi ej s c a pr zetr zy myw ani a zvr ier zqt

przed przewrezieniem do schroniska.

$2



W ruzie koniecznoSci, pomocy zwieruptom udzielilekarz weterynarii dyZurujQcy w

schronisku d\a zwierzqt, a w nag\ych przypadkach najblihszy lekatz weterynarii- na

koszt Zleceniodawcy.

$3
pomoc rwierzptom nie bpdzie miala charakteru akcji wytapywania.w rozumieniu

Rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia

1998 r. (Dz.U. Nr 116, Poz.753).

s4

Zleceniobiorca zobowiqzuje sip do realtzacji wykonania ustrugi w czasie nie dLuhszym

niL 48 godzin, od chwili zgtoszeniaprzez ZleceniodawcQ, zwylqczeniem dni wolnych

od pracy.

$s

Przyjpte przez Zleceniobiorcp zwierzpta, nie odebrale przez bytych wtaScicieli w

terminie 14 dni, moge by6 wydane osobom zainteresowanym zgodnie z tegulaminem

schroniska.

$5

Zlecenio dawca zaplaci zleceniobiorcy :

- za odlowienie jednego psa tumieszczenie w schronisku

- za odLowienie jednego psa, ptzettzymanie i transport

do wskazanego Przezurzqd miejsca

- za odlowienie jednego PSa

- zaodtowienie jednego psa i transport do schroniska

- za obserwacje weterynaryjnqjednego psa

- zau(;pienie Slepego miotu

- za odlowienie chor ego rwietzpcia ,uSpienie i

utylizacjejego zwlok

- za uspienie choreg o rwietzEcia i utylizacje jego 7*\"k
- zaprzeprowadzenie kastracji ( psa, suki)

- pomoc weterynaryjna wg cennika lekatzawet.

Podane kwoty s4cenami NETTO.

1900,- zl

1600,- zl

700,- z\

900r- zN

500,- zl

600,- zl

900,- z\

450,- zl

300r- zl

s7



Rozliczenie i wyplacenie wynagrodzenia za vr,ykonanie uslugi nast4pi w terminie 14

dni po z*oheniu przez Zleceniobiorcg rachunku wraz z potwierdzeniem przyjgcia

zwierzqt do schroniska lub Swiadectw adopcyjnych.

$8

ZIe c enio daw c a zle ci Zle cen i ob i or c y wylap ani e zw ieruqt w mi ar g p otr zeb .

$10

Umowa zostaje zawartana czas okreSlony od dnia 03 .0L. 2014r. do 31.12.2014 r.

$11

Umowg sp orzqdzono w dw6ch j ednobrzmi4cych e gzemplarzach p o j ednym dla kazdej

ze stron.

se
Sprawy nieuregulowane niniejszq umow4

Cywilnego, a spory mogece wynika6 a jej

wlaSciwy miej scowo dla Zleceniodawcy.
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