
Umowa

Zawarta dnia 22.04.2015 roku zwana da|ej ,,UmoWq'' pomiędzy:

Gminą Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie, z siedzibą w Dqbrowicach, u!" Nowy Rye.rek 17 99.352

Dąbrowice, NlP: 775-24-06.079 REGoN: 611015891 reprezentowanq przez Wójta Gminy. Dorotę Dębrowskę, pnzy

kontrasygnacie Skarbnlka Gminy - Jolanty Skowrońskiei

zwanq'daIej,,Z|eceniodawcq,,

Longinem Siemińskim, prowadzqcym działalność gospodarczq pod nazwq Hote| d|a Zwierzqt i Ptactwa Domowego,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko; Centrum Rehabi|itacyjno-Szko|eniowo-Adopcyjne z siedzibą w Łodzi, przy ul.

Kosodrzewiny 56 |ok.2oraz z fi|iq w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brqszewice, wpisanq do CentraInej Ewidencji i

lnformacji o DziałaIności Gospodarczej NIP 728.229-46-82 REGoN 100761397 zwanym da|ej ,,Z|eceniobiorcą,,

tqcznie zwa nych,,Stronaml',.

Strony postanawiają co następuje] '
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1' Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne wyłapywanie, opieka, przetrzymywanie oraz zapewnienie miejsca w

schronisku dIa bezdomnych zwierząt pochodzqcych z terenu Z|eceniodawcy'

2' Szczegółowy zakres obowiązków Stron okreś|ajq ko|ejne paragrafy.

3. W sprawach nieureĘu|owanych niniejszq umowq zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 2t

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt ipowołanych tam aktów prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r' Nr 111poz'

724 z późn. zmianami), oraz Kodeksu Cywilnego.
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1' Do obowiązków Z|eceniobiorcy należy:

a. odbiór Iub wyłapanie zwierząt i dostarczenie ich do schroniska;

b. Znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne;

c. Przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybytych zwierzqt.

d. Prowadzenie ewidencji zwierzqt w tym informowanie Z|eceniodawcy, raz W miesiącu, o każdym przypadku upadku,

eutanazji i adopcji zwierzęcia;

e. sprawowanie opieki nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku, W tym zapewnienie wyżywienia oraz opieki

lekarsko-weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja).

f. Zapewnienie miejsca/boksu dIa skierowanych zwierząt bezdomnych;

2. odłapane zwierzęta będą trafiaĘ do Gabinetu Weterynaryjnego W Łodzi, przy u|. Kosodrzewiny 56 |ok. 2, a

następnie do schroniska dla zwierząt w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice.

3. Z|eceniodawca zapoznał się ze stanem iinfrastrukturą Gabinetu Weterynaryjnego oraz schroniska inie ma

zastrzeżeń oraz nie wnosi uwag.
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]'' Z|eceniobiorca odpłatnie zapewni na rzecz zleceniodawcy miejsce w boksach d|a wyłapanych i prżetrzymywanych

zwierzqt w trakcie trwania umowy, na terenie własnego schroniska.

I 2. Z|eceniodawca zobowiqzuje się pokryć koszt najmu boksów d|a zapewnienia miejsca d|a przetrzymywanych zwierzqt

w iIości odpowiedniej dIa Iiczby zwierzqt naIeżqcych do zleceniodawcy.

3. Z|eceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w jednym boksie mogq przebywać jednocześnie nie więcej niż dwa

zwierzęta, a w sytuacji wyjqtkowej wyłqcznie jedno zwierzę'

4. Z|eceniodawca zobowiqzuje się, d|a zagwarantowania moż|iwości przyjęcia w jednym czasie . psa, suki, zwierzęcia

. dużego, zwierzęcia małego, zwierzęcia agresywnego, zwierzęcia chorego oraz szczeniqt, do odpłatnego utrzymania

co najmniej 5 wo|nych boksów w' ce|u zapewnienia prawidłowego przyjmowania, opieki i przetrzymywania

zwierzqt, zgodnie z powyższym warunkiem.

5. Po zapełnieniu 5 boksów, Z|eceniodawca zobowiqzuje się do odpłatnego utrzymania co najmniej 1. wo|nego boksu

ponad |iczbę Wymaganą d|a ilości posiadanych przez Z|eceniodawcę zwierząt.
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1. Z|eceniobiorca W czasie wyłapywania i transportu ,zwierząt zapewni korzystanie z urzqdzeń i środków, które nie

stwarzajq zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie powodują cierpienia zwierzqt.

2. sprzęt służący do wyłapywania zwierzqt stanowiq:

a. Aplikator pneurnatyczny,,Palmer"

b. chwytaki

c. sieci weterynaryjne

d. klatki żywołapki

3. Samochody dostosowane do przewozu zwierząt i zaakceptowane przez PLW w Łodzi:

a. Volkswagen Caddy EL 345KG

b. Mer_cedes Citan WB 8046J

c. Mercedes Citan WB 8211J

d. Mercedes Sprinter EL 233KW

e. Renault Trafic EL 344KP

5s

1' Z|eceniobiorca upoważniony jest do wykonywania wsze|kich działań zmierzajqcych do adopcji zwierzqt.

2. W razie potrzeby, Zleceniobiorca udostępni Z|eceniodawcy dane osób, które dokonaty adopcji zwierzęcia. Powyższe

dane podlegajq ochronie danych osobowych. Z|eceniodawca może je przetwarzać i udostępniać jedynie w

przypadkach ściś|e przepisanych prawem, instytucjom państwowym i samorzqdowym w ramach ich ustawowych

kompetencji' Z|eceniodawca ponosi pełnq odpowiedziaIność za sprzeczne z praWem przetwarzanie Iub

udostępnianie danych osób, które dokonały adopcji zwierzęcta.

3' Z|eceniobiorca upoważniony jest do wykonywania zabiegów Iekarsko-weterynaryjnych, a także kastracji isterylizacji

oraz W uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierzqt.

--.-_,=
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1. Z|ecajqc wyłapanie zwierzęcia Z|eceniodawca zobowiązany jest precyzyjnie wskazać miejsce, gdzie dane zwierzę

przebywa, opis zwierzęcia oraz inne informacje przydatne do wykonania zIecenia.

2. Z|eceniodawca ponosi odpowiedziaIność za prawdziwość udzieIanych Z|eceniobiorcy informacji, w szczegó|ności co

do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do wytapania,

3. Z|eceniodawca zobowiqzany jest do zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy Iekars|<o-weterynaryjnej plzy

wyłapywaniu zwierzqt.

4' Zleceniodawca zobowiqzuje się do natychmiastowego poinformowania Z|eceniobiorcy o wystqpieniu na swoim

terenie objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu.
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1. Wynagrodzenie z tytułu Umowy przypadajqce Z|eceniobiorcy od Z|eceniodawcy wynosi:

a. opłata za jeden boks dla przetrzymywanego zwierzęcia (do 2 szt. zwierzqt) - 50,00 zł + 23%VAT, miesięcznie;

b. Wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia -125,oo zł + 23 %YAT;

c. Wyłapanie W tym samym miejscu i czasie orcz dostarczenie do schroniska więcej niż jednego

zwierzęcia, za pierwsze zwierzę -125,00 zł + 23% VAT, za każde następne - 25,00 zł + 23%YAT;

d. odbiór jednego zwierzęcia |ub więcej, W tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do schroniska - 150,00 zł

+23%VAT;

e. W przypadkuzgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego z|okalizowanTe nie będzie moż|iwe, koszty

dojazdu w wysokości- 150,00 zł + 23%YAT;

f' Pobyt i utrzyrnanie jednego zwierzęcia w schronisku - 7,oO zł + 23% YAT, za każdq rozpoczętq dobę, do końca

pobytu zwierzęcia w schronisku; W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy stawki wg. cen wolnorynkowych

obowiązujqcych w danym roku w schronisku;

2. Stawki okreś|one w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie psów i kotów. W przypadku innych zwierzqt opłaty za

Wyłapanie, dostarczenie, przetrzymanie i utrzymanie zwierzęcia oraz za zapewnienie odpowiedniego boksu,

usta|an.e będq indywiduaInie dIa każdego przypadku.
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1, Kwoty wynagrodzenia okreś|one w 57 na podstawie wystawionej Faktury VAT, Z|eceniodawca zobowiqzuje się

wp|acać w terminie 21 dni od otrzymania faktury VAT, na konto:

PKo BP s.A. ||| o/Łódź33 Lozo 3378 0000 1302 0192 3861

2. Z|eceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawiania Faktur VAT bez podpię oraz doręczania ich również w

formie e|ektronicznej za pośrednictwem poczty e-maiI skarbnlk@dabrow|ce.pl 
E

3' Strony usta|ają że datq doręczenia Faktury VAT będzie data jej wystawienia, dalq wymaga|ności płatności będzie

data oznaczona na Fakturze VAT, a brak zaptaty wynagrodzenia w terminie spowoduje naliczenie odsetek

ustawowych za zwtokę.
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Każda ze stron może rozwi4zać Umowę z zachowaniefi miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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Umowa zawarta jest na okres od 01-05-2015 do 31-12-2015.
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1. Strony zobowiązujq się wzg|ędem siebie do loja|ności oraz poufności.

2. Strony ponoszą odpowiedzia|ność za poprawność informacji przekazywanych sobie w trakcie rea|izacji niniejszego

zlecenia.

3. Wsze|kie uzgodnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4' Spory wynikłe na t|e rea|izacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sqd właściwy miejscowo dIa siedziby

Zleceniobiorcy.
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Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiqcych 
"g,empIarzach, 

po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

SKA

Jola

K GMINY

owrońską

GMINA DĄBRo\^rIcE
99.352 Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17

t*1./fax: +48 24 252 25 87
|iEG'JN ó1 10.|5891 NlP 775 24l,ń 079
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