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Za,wartaw dniu 05 Ęcznia 2014 roku w Ostrowcu Św. pomiędzy:

Gminą Kunów, 27-415 Kunów ul. Warszawska 45B, I\IIP: 661,-21-59-982 rwaną w dalszej

części umowy rrZleceniodawcQ", reprezentowan ą przez:

Burmistrza Gminy - Lecha Łodeja
a

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik" Sp. z o. o. z siędzibą w Janiku ul. Borowska 1,

27-415 Kunów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego ptzez Sąd Rejonowy w Kielcach
pod nr 0000031802, NIP 66I-20-67-369, Regon 291225756, posiadającymkapitał zakładowy w
rvysokości 1.546.500,00 zł zwanym w dalszej części umowy ,rZleceniobiorcą", reprezentowanym

pt7,ez:

Prezesa Zarządu - KrysĘnę Skzypczak

1,

§1
Zleceniobiorca (Scfuonisko) zobowiązuje się przyjmować z terenu Gminy Kunów bezdomne

zwierzęta dostarczone przez Gminę, zapewniając im warunki egzystencji zgodne z wymogami
określonymi w Regulaminie Schroniska
Przedmiot umowy obejmuje:

a) przyjęcie i przetrzymyr,vanie bezdomnych zwierząt z Gminy Kunów w ilości do 15 sż.
rocznie,

b) zape wn i eni e ni ezbędnej opieki weterynaryj nej pr zetr z}łn}.vvan }.Tn zwi erzętom,
c) zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno - bltowych

pt zett zymywanym zwierzęto m,

d) obligatoryjne wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierzą|
e) prowadzentę działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów,

I przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitamego i weterynaryjnego,
g) utylizacja padłych zwierzą|
h) wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwterząI do schroniska

zarł.ierających w szczególności datę przyjęcia. opis przyjętych zwterząt do schroniska:

protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.
Każdorazowe przlłviezienie zwierzęcia do schroniska moze zostac zręalizowane wyłącznie na

zlecenie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania zwierzęcta.
Zamawtający nie będzie ponosił koszJów utrzymywaniazs,,ierząt dostarczonych do schroniska
tla zlecenie innych podmiotów lub osób flzycznych.

§2
lJmowa zostaie zals,arta na okres od 05.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§3
1. Za w.vktlnanie przedmiotLl umow-v Zlcceniodawca zapłaci Zlecerriobiorcy \v!,nagrodzcnie

hrutttl rr krłocic:
. za przy,ięcie jednego dorosłego psŁl \ł rł,ieku porvyżej 6 nr-c\, - 1.900 zł brtrtto (słownie:

.| ederr t1,,siąc dzi ervięćset złoty,cl"r)
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. za przyjęcie jednego szczeńaka psa w wieku do 6 m-cy - 1.500 złbrutto (słownie: jeden

Ęsiąc pięćset zło§ch)
a za przyjęcie jednego kota w wieku powyżej 3 m-cy - 800 złbrutto (słownie: osiemset

ńotych)
. zaprzyjęcie jednego kota w wieku do 3 m-cy - 600 zł brutto (słownie: sześóset złotych).
FaknĘy wystawiane będą każdorazowo w ciągu 14 dni licząc od dnia przyjęcia bezdomnych
zwierząt do schroniska.
Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt 1 płatne będzie ptzez Zleceniodawcę w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury na konto Zleceniobiorcy: Bank Pekao S.A. II o/Ostrowiec 53 1240

1385 111l 0010 6003 6639.

§4
Gminie przysługuje prawo przeprowadzania kontroli warunków bytowania zwierza! rv schronisku.

§5
Wszelkie zmtany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem niewazności - wyłącznie rv
formie pisemnej.

§6
W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§7
i. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z zachowaniem fonny pisemnej pod

Iygorem niewazności rv przypadku informacji o nienaleĄ,tynr traktowaniu zwierząt przez
Zleceniobiorcę. Strona odstępująca od umowy winna niezwłocznie przcdłożyc pisemne

oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.
2. Zlęcentodawca zasttzega sobie plawo r<>związ,ania niniejszej Umowy zę skutkienl

natyclrmiastowym w przypadku zastt,zężęń Powiatowego Lekarza Weterynarii co do

poprawności prowadzenia schroniska. Rozwiązania umowy należy dokonać na piśmie pod

rygorem nieważności.

§8
Umowa została sporządzona w ż jednobrzmiących egzemplarzach. w t1,,rn 1 egzemplarz dla
Zleceniodawcy i 1 dla Zlęceniobiorcy,.
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