
UMOWA Nr RO.6140.1.2014

Zawarta w dniu 27 stycmia 2014 roku pomiQdzy:

Gmin4 Jeziorany z siedzib4 w Jezioranach Plac Zamkowy 4NIP 739-38-40-449

reprezentowanq przez -

Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyriskiego
przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Jeziorany Pani Marii Compy
zwanym daIej ,,ZLECENIODAWC{," a:

Pani4 Ann4 Mariq Krajewsk4 -Kuncewicz prowadzqcq dzialalno66 gospodarczq pod firm4
Przedsipbiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierz4t' Bystry 26' 11-500 Giiycko'
NIP: 845-133-66-34 zwanym dalej,,ZLECENIOBIORC.{".

sl

ZLECENIOBIORCA oSwiadcza, ze dysponuje pomieszczeniami, narzgdziami (w tym
przystosowanymi Srodkami transportu drogowego) i zasobami ludzkimi, kt6re umo2liwiaj4

prowadzenie schroniska, opiekg nad przyjgtymi zwierzgtami i wlaSciwie wykonanie innych

obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej umowy a ponadto posiada odpowiednie zezwolenie na

prowadzenie dzialalnodci w tym zakresie, kt6re stanowi zal4cznik do niniejszej umowy.

s2

ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA zobowi4zuje siE do wykonywania ustug

zwi4zanych z odiawianiem, przyjmowanienr do schroniska i opiekq nad bezdomnymi zwierzgtami

z terenu Gminy Jeziorany. Umowa nie dotyczy ps6w podejrzanych o w6cieklizng, kt6re pogryzly

czlowieka.

s3

PrzyjEcie psa do schroniska mo2e nastqpii tylko na podstawie zlecenia przez ZLECENIODAWC4.
Zlecenie mo2e nast4pii w formie telefonicznego zgloszenia, realizowane przez uprawnionego

pracownika Urzgdu Miejskiego w Jezioranach. ZLf,CENIOBIORCA zobowiqzany jest potwierdzi6

datE i fakt przyjgcia zwierzgcia do schroniska.

$4

UpowaZnia si9 ZLECENIOBIORCI do wydania zwierzEcia osobie trzeciej, kt6ra spelnia warunki

.^ okredlone w regulaminie schroniska, stanowiqcym zal4cznik do niniejszej umowy. Wydanie mo2e

nast4pi6 nie wcze6niej ni2 po uptywie l4 dni od przyjgcia zwierzgcia do schroniska. Termin powy2szy

nie dotyczy przypadku, gdy po zwierzg zglasza sig jego wlaSciciel.

$s

Do obowiqzk6w ZLf,CENIOBIORCY nale2y:

l.Odbieranie na wiasny koszt zwierzqt z miejsca ich przebl.wania, wskazanego przez

ZLECENIODAWC{ w ci4gu 3 dni od daty zgloszenia.

2.Utrzymywanie przyjglych zwierz4t w warunkach zgodnych z ustaw4 z dnia 2l sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierz4t (tj. D2.U.22013 rokupoz.856).
3. Sterylizacja suczek i kastracja ps6w, w najkr6tszym moZliwym czasie ze wzglEdu na dojrzaioSi
plciowq stan zdrowia ikondycjg okreSlonq i przeprowadzon4 przez lekarza weterynarii. W

prrypadku adopcj i zwierzqt zbyt mlodych na zabieg, pokrycie kosa6w sterylizacji Iub kastracji po

okresie dojrzewania, co schronisko zapisuje w umowie adopcyjnej.

4.Zakup karmy dla zvtierz4t ze (rodk6w wlasnych z uwzglgdnieniem dziennych norm zlwieniowych.
5.Prrygotowanie karmy i karmienie zwierzqt.



6.Opieka nad zwierzEtami l4cznie z opiek4 weterynaryjnq.

T.Prowadzenie rejestru przyjEtych ps6w, dokumentacji i znakowania ps6w umoZliwiaj4cych

idenryfi kacjE zwierzgcia.

8.Poinformowanie ZLECENIODAWCY w terminie do 30 dni o wydaniu, sprzedaLry lub zgonie

zwierzgcia oraz przyczynach nast4pienia zgonu.. Przy zgonie zwierzpcra, koszty utylizacji zwlok

ponosi ZLECENIOBIORCA.
g.Zapewnienie 100 % rotacj i w ciqgu l8 m-cy, liczonej od dnia przyjqcia do schroniska

poszczeg6 Inych z\\ ierzEl.

$6

Transport zwierzqt do schroniska odbyrvai siq bgdzie 6rodkiem transporhr ZLECENIOBIORCY
dopuszczonym do uicia zgodnie z nstawq z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt

(tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 856)

s7

Umowg zawiera sig na okres od 27 stycznia do 3l grudnia 2015 roku. Rozwiqzanie umowy moze

nastq:i6 za 3 miesigcznym wypowiedzeniem. ZLECENIODAWCY przystuguje prawo

-^ natychmiastowego rozwi4zania umowy bez wypowie dzenia , gdy ZLECENIOBIORCA pomimo

wczeSniejszego otrzymania na piSmie uwag o niewiadciwym wykonpvaniu lub niewykonl'rvaniu

umowy nie w1'wi4zuje sig z obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej umowy.

s8

Po wygadnipciu Iub rozwi4zaniu umowy ZLECENIODAWCA pozostawi swoje psy w schronisku

do czasu znalezienia im opiekuna dl a zwierzicia, na zasadach okreSlonych w $9.

$e

ZLECENIOBIORCA za wykonane czynnoSci wynikajqce z niniejszej umowy bEdzie otrzymyrval

miesigczne wynagrodzenie, platne z dofu, w wysokoSci:

1.)210,00 zl. (slownie: dwieScie dziesip6 00/100 zl ) + 23yoY AT :258,0 zl' (slownie: dwie5cie

pigddziesiqt osiem 30/100 zl.) za poby jednego doroslego psa w schronisku za 1 miesiqc.

2.)70,00 zl. (slownie: siedemdziesiqt 00/100 zl') + 23% VAT = 86'10 zl' ( slownie: osiemdziesi4t

A sze56 10/100 zl. ) za pobytjednego szczenigcia do 3 - go miesiqca 2ycia w schronisku zajeden

miesi4c.

3.)W przypadku pobytu psa w schronisku przez okres kr6tszy ni2jeden miesi4c oplata u.yniesie 7,00

zl' (slownie: siedem 00/100 zl.) + 23ok Y AT : 8,61 zl. ( slownie: osiem 611100 zl ) za kaidy dzieit

pobytu.

4.)W przypadku pobyu w schronisku szczenigcia do 3 go miesiqca miesi4c przez okes kr6tszy niZ

jeden miesi4c, oplata wyniesie 3,00 zl. ( stownie: trry 00/100 zl.) + 23 %oY AT = 3,69 zL ( slownie:

trry 631100 zl. ) za kaZdy dzieri pobytu.

5. Oplata za odlowienie i transpoft zwierzgcia z terenu Grniny Jeziorany do schroniska ( lecznicy

weterynaryjnej w przypadku psa skierowanego na obserwacjg ) wyniesie 60,00 zl. ( slownie:

sze66dziesi4t 00/100 zl) + 23 YoY AT = 73,80 zl. ( slownie: siedemdziesi4t trzy 80ll00 zl.) za kazd4

sztukg.

6. Oplata za sterylizacjg suczki wyniesie 240,00 zl. ( slownie: dwie5cie czterdzie5ci 00/100 zl. ) + 23

ok Y AT = 29520 zl. ( slownie: dwie6cie dziewig6dziesi4t s ze3t.201100 ) za ka2d4 suczkg..

7. Oplata za kastracjq psa wyniesie 140,00 zl. ( slownie: sto czterdzieSci 00/100 zl.) + 23 o YAT :
172,20 zl. (slownie: sto siedemdziesi4t dwa 201100 zl' ) za ka2dego psa '



8. Oplata za odlowienie i transport oruz za sterylizacjg i kastracjg z:wierz4t, bEdzie naliczana

w pierwszej fakturze, za miesiqc w kt6rym dane zwierzg zostanie odlowione.

$10

ZLECENOBIORCA nie mo2e powierzyi wykonania obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej umor+y

osobie trzeciej bez zgody ZLECENIODAWCY wyraZonej na piSmie pod rygorem niewa2noSci.

sll

Wynagrodzenie okreSlone w $9 niniejszej umowy platne bqdzie w terminie 14 dni od daty

przedloiLenia fakhry na rachunek bankowy wskazany w fakturze, pruy czym z.^ dzieh zapraty uznaie

siq dzieri polecenia wykonania przelewu.

sl2

W przypadku niewla6ciwego wykonywania lub niewykonania umowy przez ZLECENIOBIORC{,

ZLECENIODAWCA mo2e wstrzyma6 20 o/o miesigcznego wynagrodzenia do czasu usuniqcia przez

ZLECENIOBIORC{ stwierdzonych nieprawid}owo5ci w uykonaniu umowy

$13

Do spraw nieuregulowanych niniejsz4 umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy o ochronie zwierz4l i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

sl4

Spory uynikajqc e z realizacji niniejszej umowy bgdzie rczstrzyg s4d wlasciwy dla siedziby

ZLECENIODAWCY.

sls

l. Strony dopuszczaj4 mo2liwoSi zmiany stawek wynagrodzenia, o kt6rych mowa w $9,

po uchwaleniu przez Radg Gminy programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz

zapobieganiu bezdomnoSci zwierzqt, gdy schronisku powierzone bgdq dodatkowe zadania.

2. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

s16

Umowa zostala sporz4dzona w 4 egzemplarzach - z tego 3 egzemplarze otrzymuje

ZLECEMODAWCA, I egzemplarz otrzymuje ZLECENIOBIORCA'

Zal4czniki
l.zezwolenie na prowadzenie schroniska

2. regulamin schroniska

ZLECENIOBIORCA;
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