
UMOWA NR. ./.ł 1

l

Zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. pomiędzy Fundacją „ZWIERZYNIEC"z siedzibą
w Wieluniu ul. 18-go Stycznia 131,reprezentowaną przez Krystynę Krzymińską
zwanym dalej „Wykonawcą",
A Panem Sławomirem Gizler zam. w m. Olesno ul. Rynek 22/1 właścicielem
Firmy Usługowo-Handlowej z siedzibą w Oleśnie ul. Rynek 22/1 działającej
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr. 2856
prowadzonej przez Urząd Miejski w Oleśnie zwanym w dalszej części
„Zleceniodawcą" o następującej treści:

l. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające
na przyjmowaniu do schroniska w m. Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn
bezdomnych zwierząt przywiezionych przez zleceniodawcę
F.U.H.„OSKAR".Sławomir Gizler z Gmin z którymi zleceniodawca
ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt.

2. Po dokonaniu odbioru zwierząt przez Odbiorcę,zwierzęta stanowić będą jego własność.
Wykonawca jest zobowiązany ; oznakować zwierzę, zapewnić każdemu przyjętemu
zwierzęciu opiekę weterynaryjną oraz odrobaczenie, odpchlenie,szczepienie przeciw
wściekliźnie, sterylizacje suk, kastracje psów, z wyjątkiem zwierząt bardzo chorych,
mogących nie przetrwać zabiegu.
Wykonawca posiada stałą umowę z lekarzem Weterynarii.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać niżej wymienione przepisy:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr. 111 ,poz.724),
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U.Nr.l32,poz.622 z póżn.zm.)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz.U.Nr.ll6,poz.753)

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy od 01 stycznia 2015 r. Do 31 grudnia 2015 r.

§3
Za wykonanie obowiązków określonych w § l umowy Zleceniobiorca będzie otrzymywał

jecie zwierzęcia do schroniska ...

Płatność nastąpi w ciągu pięciu dni.
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§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§5
Zmiana postanowień niniejszej umowy może jedynie nastąpić za obustronną pisemną zgodą
w formie aneksu do umowy.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca i jeden egzemplarz Zleceniobiorca.
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