
Umowa

Zawarta w dniu  02.01.2014 r. pomiędzy Gminą Brańszczyk, reprezentowaną przez:
MIECZYSŁAWA PĘKULA – WÓJTA GMINY, zwaną dalej "ZLECENIODAWCĄ",

a
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bąkówka, 
NIP: 759-11-44-779, REGON: 550469001, reprezentowanym przez:

 SŁAWOMIRA SUCHTĘ, zwanym dalej "ZLECENIOBIORCĄ"

§ 1
1.  Zleceniobiorca zobowiązuje się:
     a. przyjąć do schroniska psy zgłoszone przez Zleceniodawcę z terenu Gminy Brańszczyk
     b. przygotować psa do sterylizacji lub kastracji, powierzyć Gabinetowi Weterynaryjnemu Oniszk 
         – Szarafiński, ul. Piłata w Ostrowi Maz. kastracje i sterylizację psa oraz zapewnić mu opiekę 
         weterynaryjną  przed i po zabiegu,
     c. dostarczyć psa do Gabinetu Weterynaryjnego Oniszk - Szarafiński, ul. Piłata  w  Ostrowi 
         Maz. na w/w zabieg i późniejsze zdjęcie szwów,
     d. poszukiwać nowych właścicieli dla bezdomnych psów,
     e. zlecać usypianie ślepych miotów lekarzowi weterynarii w w/w Gabinecie 
2.  Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty uprawniające 
     do wykonywania działalności objętej umową.
3.  Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia psów do schroniska powyżej trzech sztuk jednorazowo.

§ 2

1.   Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów
      a – przyjęcia i utrzymania psów w schronisku w wysokości 1300,- zł netto za 1 psa,
      b – ryczałtu miesięcznego w wysokości  1000,- zł. netto, pokrywającego koszty
            zabezpieczenia miejsca dla psów w schronisku, przygotowania psów i opieki nad nimi
            przed i po sterylizacji lub kastracji oraz dostarczenia psów po kwarantannie do Gabinetu
            Weterynaryjnego Oniszk – Szarafiński, ul. Piłata w Ostrowi Maz., następnie, po 10
            dniach, ponowne ich dostarczenie na usunięcie szwów oraz wszelkie koszty związane z   
            powikłaniami pooperacyjnymi, a także koszty poszukiwania właścicieli dla bezdomnych
            psów oraz usypiania ślepych miotów.  
      2.   Należność, wymieniona w ust 1 pkt a obejmuje dodatkowo kastrację lub sterylizację psa
      3.   Zleceniodawca, w przypadku pogryzienia człowieka przez psa,  zobowiązuje się do  
            poinformowania o tym fakcie "Zleceniobiorcę" przed zleceniem odłowienia lub przyjęcia  
            psa oraz, po odłowieniu, do poddania go obserwacji weterynaryjnej na swoim terenie.
      4.   Termin wykonywania usługi będzie każdorazowo uzgadniany z właścicielem schroniska
            telefonicznie pod numerem 600 220 338.
      5.   Należność będzie regulowana w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 3

Umowa została zawarta od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. i za zgodą stron może być 
rozwiązana w każdym terminie.

§ 4

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu



      Cywilnego.
 2.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3.  W przypadku zmiany cen określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca      
      zawiadamia Zleceniodawcę na piśmie.
 4.  Umowa może być rozwiązana w każdym terminie po wcześniejszym pisemnym 
      powiadomieniu.

§ 5
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

   ZLECENIODAWCA                                                                                 ZLECENIOBIORCA


