
'{'i

Umowa zlecenia

zawarta w dniu 3O.t2.2AI3r. w Ostrzeszowie

pomiqdzy:

1) Miastem i Gminq Ostrzesz6w reprezentowanq przez Burmistrza Miasta i Gminy mgr in2.

Mariusza Witka zwanego dalej,,zleceniodawcq" a

2l Katarzynq Cichosz zamieszkafq NiedZwiedi 77 gmina Ostrzesz6w zwanego dalej

,,zleceniobiorcq"

treSci nastqpujqcej:

5r

Zleceniodawca powierza zleceniobiorcy prowadzenie schroniska dla bezdomnych, domowych lub

gospodarskich zwierzqt o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnqtrznych

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 w sprawie zasad i warunk6w wytapywania bezdomnych

zwierzqt urzqdzonego w miejscowoSci Niediwiedi gmina Ostrzesz6w przez zleceniodawcq i realizacje

programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi z terenu miasta i gminy Ostrzesz6w w zakresie

okreSlonym w uchwale Rady Miejskiej Ostrzesz6w w sprawie : przyjqcia ,,Programu opieki nad

zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno5ci zwierzqt na terenie miasta i gminy

Ostrzesz6w"

$z

Zleceniobiorca za prowadzenie schroniska o kt6rym mowa w 5 L otrzyma od zleceniodawry kwotq

4.680 zl brutto (sfownie cztery tysiqce sze6iset osiemdziesiqt zlotych) w stosunku miesiqcznym platnq

z 96ry do 10 ka2dego miesiqca.

53

W ramach kwoty o kt6rej mowa w 5 2 zleceniobiorca wykona nastqpujqce zlecenie :

1. opiekq nad schroniskiem

2. podstawowqopiekqzoohigienicznq

5+

Kwota ta nie bqdzie obejmowai :

1. wylapywania bezdomnych zwierzqt za wyjqtkiem szczeg6lnie groinych bezpafskich

2. utylizacja padtych zwierzqt

3. zabieg6w weterynaryjnych, dowozu schwytanych zwierzqt ( z wyjqtkiem szczeg6lnie

agresywnych zwierzqt).



9s

Uprawnionym do dostarczenia bezdomnych zwierzqt do schroniska jest tylko Stra2 Miejska Miasta

i Gminy Ostrzesz6w.

55

Gmina w miarq mo2liwo6ci bqdzie siq starad o pozyskanie karmy np. z sieci sklep6w, zakladdw

miqsnych.

5z

Gmina udostqpni za stronie internetowej i stronie samorzqdowej miejsce do zdjqi zwierzqt

przeznaczonych do adopcji.

58

Umowa zostaje zawarta na czas Sci5le okreSlony tj. od dnia t.OL.20t4 r. do dnia 3L.12.2014r. Umowa

moie byi rozwiqzana tylko za wzajemnym porozumieniem stron.

5g

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

510

Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej

zleceniodawcy.

511

umowy rozwiqzywal bqdzie sqd wla5ciwy dla siedziby

s12

Zleceniobiorca

Umowq sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach po 1 dla ka2dej ze stron.
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Umowa zlecenia

na wykonywanie opieki weterynaryj nej

zawarta w dniu 3l gudnia 2013 r. pomiqdzy Miastem i Gmin4 Ostrzesz6w-

reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Mariusza Witka zwanym dalej

,,zleceniodawct', a lek. wet. Slawomirem Frankowskim zwanym dalej ,,zleceniobiorc4"

tre6ci nastqruj4cej :

$r

Przedmiotem umowy jest Swiadczerie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwietzqt

z terenu miasta i gminy Ostrzesz6w znajduj4cych siQ w schronisku dla rwierzqt

w NiedZwiedziu nr 77 gmina Ostrzesz6w prowadzonym przez Pania KatarzynE Cichosz oraz

calodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzefi drogowych z udzialenr. rwienqt

(zgodnie z ustaw4 o ochronie zwierz4t) majqcych miejsce na terenie miasta i gminy

Ostrzesz6w

$2

Umowq zawierasiq na czas okre6lony od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 t.

$3

Zawlaglo kt6rych mowa w $ 1 zleceniodawca zaplasizleceniobiorcy wynagrodzente

zgodnie z zal. Nr I do w/w umowy po wystawieniu faktury w miesiqcu nastqpuj4cym

po miesi4cu w kt6rym dokonywano zabieg6w. Do faktury bqdzie dol4czona

specyfikacja wykonanych uslug wg stawek okreSlonych w zapytaniu ofertowym'

W prulpadku nie dostarczenia faktury w terminie wymienionyrn w ust.l

zleceniodaw ca naliczy kare umowna w wysoko 6ci l% warto6ci faktury zakahdy dziefr

zwloki.

1.

$4
Wykonawc a zobowiryany jest do :

a) pehrej dyspozycyjnoSci (24 godz.w przypadku naglych zachorowari),

b) prowadzenia ewidencj i udzielonych Swiadczeri.

Zamawialqcy zastrzega sobie mozliwo$d kontroli wykonywanych uslug

weterynaryjnych objqtych niniejsz4umow4przezwskazaneprzez siebie podmioty'

$s
Ka?dq ze stron umowy przystuguje prawo jej wlpowiedzeria z miesiqcanym

terminem wlpowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego'

Zamawiajqcy ma prawo odstqpii od umowy w wlpadku:

1.

1

2.

2.

1l



a) jednostronnej zmiany wynagrodzenia przez Wykonawcq-

b) w razie wystqpienia istotrrej aniany okoliczno6ci powoduj qcq, Ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w

chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy mohe odstqpi6 od umowy w terminie

miesi4ca od powziqcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

$6

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowQ

Kodeksu Cywilnego.

zastosowanie odpowiednie przepisy

$7

Zmimy umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci'

$8

Wszelkie spory wynik ajqce zniniejszej umowy rozwiqgyw alb$zie S4d Rejonowy w Kqrnie,

Wydzial Zamiej scowy w Ostrzeszowie.

$e

Umowq sporzqdzono w 2 jednobv,niqcychegzemplarzachpo I dlakazdej ze stron'
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Za\qpnrk do umowy

z dtia3l grudnia 2013 r.

Lp. Wyszczeg6lnienie wykonywanYch
czynnoSci

Cena za wykonanq
usluge

Opis wykonywanYch
czYnnofci

1 szczeprenre
przeciw wiciekliinie

szczepienie skojarzone przeciw chorobom

zakainym
wieloskladnikowe

23 zVszt.

38zVszt.

szczepienia

wykonywane
w schronisku zwierzqt

w Niediwiedziu

2 odrobaczenie
jednokrotne od robaczenie
(co najmnie j4 razy w roku)

zl lszt.

3.60ztlLoke

odrobaczenia
wykonywane w
schronisku zwierzqt

w Niediwiedziu

3 odpchlenie
wedlug potrzeb

19.50 zVdo 15kg

28 z[powV2ej 15 kg

odpchlenia
wykonywane w
schronisku zwierzqt

w Niediwiedziu

4 sterylizacja
wedfug potrzeb

zUszt.
do 10 kg 260zl
od 10-20 kg 280 zl
powy2ej 25 kg 330

sterylizacja ,

dodatkowo opieka Po

zabiegu iwyciagniqcie
szw6w

5 kastracja
wedlug potrzeb

zVszt.

do 20 kg 100 zl
powyiei 20ket20zl

Kastracja, dodatkowo
antybiotykii
wvciagniecie szw6w

5 udzielenie dorainej pomocy na miejscu

zdarzenia w przypadku zdarzef drogowych

z udzialem zwierzqt

zUzdarzenie
75 z/h + Kilometrowa

wg urzqdowego
cennika plus uiYte

Srodki

udzielenie Pomocy
obejmuje m.in. dojazd

na miejsce zdanenia

na terenie Miasta

i Gminy Ostrzesz6w,

podanie lek6w,

zalo2enie opatrunku
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