
Ostrówek, dnia 25 października 2012r.

Umowa
zawarta w dniu 25 października 2012r.

Działając na podstawie XVI/105/2012 Uchwały Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 kwietnia 2012
roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Ostrówek w 2012 roku.

1. Gmina Ostrówek (NIP 8321965142, REGON 730934690) z siedzibą pod adresem:
Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek, reprezentowana przez Wójta Gminy Ostrówek Ryszarda Turka,
zwaną w dalszej części umowy: „Zleceniodawcą" oraz
2. Fundacja „Zwierzyniec", organizację pozarządową z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18
Stycznia 131, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000215068 w dniu 18.08.2004r.,
wybrana zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, zwaną w dalszej części umowy:
„Zleceniobiorcą", reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Krystynę Krzymińską;

zawieraj ą niniejszą urno we na następujących warunkach:

§1.1. Odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ostrówek na wezwanie Zleceniodawcy,
realizowane niezwłocznie jednak nie później niż w dniu zgłoszenia, o ile zgłoszenie będzie miało
miejsce do godziny 13°°od poniedziałku do piątku, w sobotę do godziny l O00. Natomiast
w przypadku dokonania zgłoszenia po w/w godzinach realizacja zamówienia będzie dokonywana
w dniu następnym.
2. Wyłapanie i przewiezienie zgłoszonych zwierząt własnym transportem do schroniska
w miejscowości Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.
3. Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwych warunków bytowania, wyżywienia i opieki
weterynaryjnej.

§ 2. l. Zleceniobiorca zabezpiecza w ramach obowiązków stanowiących przedmiot umowy,
określonych w § l :
1. wyżywienie,
2. opiekę,
3. szukanie osób zainteresowanych, odpowiedzialnych i zdolnych zapewnić im należyte
warunki bytowania i oddanie do adopcji,
4. zawieranie umów z osobami adoptującymi bezdomne zwierzęta,
5. prowadzenie ewidencji zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Ostrówek,
6. opiekę weterynaryjną z zakres której wchodzi:

14 dniowa kwarantanna,
• odrobaczenie,

szczepienie przeciw wściekliźnie,
leczenie,

• obligatoryjną kastrację/sterylizację zwierząt,
• usypianie ślepych miotów
• w drastycznych przypadkach i beznadziejnych przypadkach chorobowych eutanazję

zwierzęcia, w przypadkach i z zachowaniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy
o ochronie zwierząt z dn.16 września 2011 r. (Dz. U. Nr 230, póz. 1373)

§ 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić w czasie odbioru i transportu zwierząt korzystanie
z urządzeń i środków tj. siatka, chwytak, smycze, które nie stwarzaj ą zagrożenia życia i zdrowia
oraz cierpienia zwierząt.
§ 4. Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy l .000,00zł netto +



23% VAT od jednego psa, jednorazowo, na podstawie wystawionej faktury VAT, na konto fundacji
w terminie 7 dni. W przypadku przyjechania i niezabrania psa (np. który uciekł) zleceniodawca
zapłaci koszty w kwocie 200zł + 23% podatku VAT.

§ 5. l. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego

okresu wypowiedzenia.

§ 6. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez terminu wypowiedzenia, jeżeli zleceniobiorca nie
wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub zostaj ą wykonywane nierzetelnie.

§ 7. Wszelkie zmiany umowy mogą być wykonane za porozumieniem stron pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.

§ 8. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla
Zleceniodawcy.

§ 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
zleceniobiorcy i dwa dla zleceniodawcy.
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ANEKS Nr l
do umowy zawartej w dniu 25.10.2012r.

pomiędzy Gminą Ostrówek reprezentowaną przez Wójta Ryszarda Turka

a Fundacją „Zwierzyniec" reprezentowaną przez Prezesa Krystynę Krzymińską.

1) Z dniem 02.06.2014 zmienia się brzmienie § 4 na:

„Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy:

za l szt. psa l . 150 zł. Netto plus 23% podatku vat,

za l szt. suki 1.250 zł. Netto plus 23% podatku vat.

W/w kwoty obejmują: 20 zł. - szczepienie
30 zł. - człpowanie

100 zł. - kastracja psa
200 zł. - sterylizacja suki

l .000 zł. - przyjęcie i obsługa, opieka weterynaryjna.

Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury vat, na konto fundacji,
w terminie 7 dni"

2) Pozostałe paragrafy umowy pozostają bez zmian.

3) Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.

Fundacja r

NIP 832-19-56-574

Zleceniodawca Zleceniobiorca
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