
Umowa

Zawarta w dniu .*3*

pomiQdzy:

,G.MJNA R^CZNC
repr&entowanym przez ul. Piotrkowska 5, 97-510 R$czno
...O.vfe3r^....<j>H(^bf.. f̂e.c3^s?... .J^Pl-..t̂ .9[?.̂ .̂

' ̂ "-S'33 'REGON* '590647*925

zwanym dalej: Zleceniodawca,
a
(2) Longinem Siemiriskim, przedsi^biorca. podlegaj$cym wpisowi do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
prowadz$cym dziatalnosc gospodarcz$ pod nazw$: Hotel dla ZwierzaJ: i Ptactwa Domowego, Gabinet
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzib$ w todzi, ul.
Kosodrzewiny 56 lok. 2, filia: Wojtyszki 18, gmina Br^szewice, NIP: 7282294682, REGON: 100761397

)̂ Zwanym dalej: Zleceniobiorca.

zostata zawarta umowa naste_puJ3cej tresci:

Definicje:
Ponizsze terminy pisane wielk$ liter$ przyjmuJ3 nast^puja^ce znaczenie:

1. ,,Strony" -oznacza Zleceniobiorce_ i Zleceniodawce.
2. ,,Umowa" zamiennie ,,Niniejsza umowa" -oznacza przedmiotowq umowQ
3. ,,Zleceniobiorca" zamiennie ,,Przyjmuja^cy zlecenie", zamiennie ,,Wykonawca - oznacza Longina

Siemiriskiego, przedsi^biorce_ podlegaja^cego wpisowi do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
prowadz^cego dziatalnosc gospodarczq pod nazwq: Hotel dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego,
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzib$ w
todzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, filia: Wojtyszki 18, gmina Brqszewice, NIP: 7282294682, REGON:
100761397

4. ,,Zleceniodawca" zamiennie ,,Zlecaja,cy" oraz ,,Daja,cy zlecenie"- oznacza
5. ,,Opieka lekarsko weterynaryjna" - oznacza profilaktyk^, leczenie, kastracj^, oraz sterylizacje.

zwierza,t
W 6. ,,PLW w todzi" - oznacza Powiatowego Lekarza Weterynarii w todzi

7. ,,Pracownik" - oznacza pracownika Zleceniobiorcy zatrudnionego na podstawie umowy o prace^,
b^dz umowy cywilnoprawnej.

8. ,,Schronisko" - oznacza filie. Wykonawcy potozona. Wojtyszki 18, gmina Br^szewice
9. "Gabinet Weterynaryjny" - oznacza gt6wne miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Przyjmujqcego

zlecenie
10. ,,Uzasadnione przypadki" - oznaczaja. sytuacj^, w kt6rej zatrudniony u Wykonawcy Lekarz

Weterynarii, ze wzgl^du na stan zdrowia zwierze_cia (uwzgl^dniaj^c jego dobro) podejmie decyzj^ o
eutanazji (w odniesieniu do $ 2 ust. 2 lit. ,,e" Umowy)

11. ,,Wyj$tkowa sytuacja", zamiennie ,,Sytuacja Wyja,tkowa" - oznaczajg w szczeg6lnosci sytuacj^, w
kt6rej odtapane zwierz^ pozostaje agresywne w stosunku do innych zwierz$t, b$dz os6b (w
odniesieniu do $ 4 ust. 4 Umowy).

12. ,,Osoba trzecia" - oznacza kazd^ osobe^ fizycznq b^dz prawnq, ba,dz jednostk^ organizacyjn^
nieposiadaj^c^ osobowosci prawnej, kt6rej nie dotyczy niniejsza umowa.

13. ,,Miesi$cznie" - w odniesieniu do $ 7 ust. 1 lit g - iz zaptata kwoty tytutem optaty za boks dla
przetrzymywanego zwierz$cia nastqpi niezaleznie od tego czy zwierz^ przetrzymywane byto w
boksie przez peten miesi^c, czy tez przez jego cze,sc.



Preambuta:
Strony zobowiqzuja. si$ do sumiennego i nalezytego wykonywania obowia^zkow wynikaj$cych z niniejszej
umowy, ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem dbalosci o swoje interesy i dobre imiQ, oraz do nalezytego i
starannego przechowywania dokument6w dotycz^cych przedmiotu umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odptatne wytapywanie, opieka, przetrzymywanie oraz zapewnienie
miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierz$t pochodz$cych z terenu Zleceniodawcy.

2. Szczeg6towy zakres obowi$zk6w Stron okreslajq dalsze postanowienia umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq zastosowanie znajduj$ odpowiednie przepisy ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt i powotanych tam akt6w prawnych (tekst pierwotny: Dz. U.
1997 r. Nr 111 poz. 724 z p6zn. zmianami) przepis6w wykonawczych do tej ustawy, oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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1. Zleceniodawca oswiadcza, iz zleca Zleceniobiorcy czynnosci be_d^ce przedmiotem Umowy - wskazane w $
1 ust. 1, a Zleceniobiorca oswiadcza, ze przyjmuje je do wykonania.

2. W ramach czynnosci o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1 Niniejszej umowy, Zleceniobiorca oswiadcza, iz
zobowi$zuje sie. do:

a) Odbioru lub wylapywania zwierz$t i dostarczenia ich do Schroniska;
b) Znakowania zwierz^t poprzez czipy podsk6rne;
c) Przeprowadzania pie_tnastodniowej kwarantanny dla nowo przybytych zwierz^t;
d) Prowadzenia ewidencji zwierz^t,
e) Wykonywania zabieg6w lekarsko-weterynaryjnych, w tym takze kastracji i sterylizacji, oraz w

uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierzqt.
f) W wypadku zgonu, eutanazji bqdz adopcji, jakiegokolwiek zwierz^cia pochodz^cego z terenu

(miasta/gminy) Zlecaj$cego, informowania Daj^cego zlecenie o w/w zdarzeniach, z zastrzezeniem, iz
informowanie nast^powato b^dzie nie cz$sciej niz raz w miesi^cu, w formie zestawienia wyjsc zwierzqt w
danym miesia^cu;

g) Usypiania slepych miot6w;
h) Sprawowania opieki nad zwierz$tami przetrzymywanymi w Schronisku, lub Gabinecie weterynaryjnym w

todzi, w tym zapewnienia wyzywienia oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej;
i) Zapewnienie miejsca/ boksu dla skierowanych zwierz^t bezdomnych.
3. Odlapane zwierz^ta zostan^ przetransportowane do Gabinetu Weterynaryjnego z siedzib$ w todzi, ul.

Kosodrzewiny 56 lok. 2, a naste,pnie do Schroniska dla zwierzaJ: potozonego: Wojtyszki 18, gmina
Br$szewice.

4. Zleceniodawca zapoznat siQ ze stanem i infrastrukturq Gabinetu Weterynaryjnego oraz Schroniska i nie
ma zastrzezeri oraz nie wnosi uwag co do stanu i infrastruktury w/w.
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1. Zleceniobiorca w czasie wytapywania i transportu zwierz$t zapewni korzystanie z urz^dzeh i srodk6w,
kt6re nie stwarzajq zagrozenia dla zycia i zdrowia, oraz nie powoduj$ cierpienia zwierz$t. Wykaz
Urzqdzeh i srodk6w, kt6rymi be,dzie postugiwat si^ Przyjmujqcy zlecenie wskazano w ust^pie 2 i ust^pie 5
paragrafu 3 Umowy.

2. Sprze,t, kt6rego b$dzie uzywat Wykonawca podczas czynnosci wylapywania zwierzaJ: stanowia.:
a. Aplikator pneumatyczny ,,Palmer";
b. chwytaki;
c. sieci weterynaryjne;
d. klatki zywotapki.



3. Wykonawca jest upowazniony do wyboru sprz$tu - o kt6rym mowa w paragrafie poprzedzaj$cym -
maj$c na uwadze dobro odtapywanego zwierztjcia, oraz celowosc zastosowanego srodka.

4. Kryterium celowosci srodka, zastosowanego do odtapania zwierze^cia, oraz dobro odtapywanego
zwierz^cia podlegac b^da^ kazdorazowo subiektywnej ocenie Pracownika Zleceniobiorcy,
oddelegowanego do wykonywania w/w czynnosci.

5. Podczas czynnosci, o kt6rych mowa w $3 ust. 1 Niniejszej umowy, Przyjmuj$cy zlecenie be,dzie uzywat
pojazd6w dostosowanych do przewozu zwierzaJ: i zaakceptowanych przez PLW w todzi, tj.:

1. - pojazdu marki Mercedes Citan o numerze rejestracyjnym WB 8046J
2. - pojazdu marki Mercedes Citan o numerze rejestracyjnym WB 8211J
3. - pojazdu marki Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym EL 233 KW
4. - pojazdu marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym EL 344 KP
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1. Przyjmuj$cy zlecenie przez okres trwania umowy, zapewni na rzecz Zlecajqcego miejsce w boksach dla
wytapanych i przetrzymywanych zwierzaJ: z terenu jmiasta/gminy) dajqcego zlecenie.

2. Boksy, o kt6rych mowa w uste_pie poprzedzaj^cym znajdowac sie. be_dq na terenie prywatnego Schroniska
Wykonawcy, zas w okresie prowadzenia kwarantanny i niezb^dnych zabieg6w - na terenie Gabinetu
Weterynaryjnego.

3. Zleceniodawca zobowiajuje siQ pokryc koszt najmu boks6w, o kt6rych mowa w ust^pie 1 niniejszego
paragrafu, w kwocie odpowiadajqcej iloczynowi boks6w i stawki wskazanej w 5 7 ust.l.

4. W jednym boksie moga. przebywac jednoczesnie nie wi^cej niz dwa zwierzQcia, zas w Sytuacjach
wyjqtkowych wytqcznie jedno zwierz^.

5. DaJ3cy zlecenie zobowiqzuje si^ dla zagwarantowania mozliwosci przyj^cia w jednym czasie psa, suki,
zwierz^cia duzego, zwierz^cia matego, zwierz^cia agresywnego, zwierze_cia chorego oraz szczeniqt, do
odptatnego utrzymania, najmniej 5 boks6w dla zapewnienia prawidlowego toku czynnosci
przyjmowania, opieki i przetrzymywania zwierzqt zgodnie z w/w warunkiem.

6. Po zapetnieniu 5 boks6w, Zlecaja,cy zobowi$zuje sie, do odptatnego utrzymania najmniej 1 boksu ponad
liczb^ wymagan^ dla ilosci wytapanych i przetrzymywanych zwierz$t z terenu |miasta/gminy)
Zleceniodawcy.
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1. Zleceniobiorca upowaznionyjest do wykonywania wszelkich dziatah zmierzajqcych do adopcji zwierzgt.
2. W razie potrzeby, Przyjmujqcy zlecenie udost$pni Zleceniodawcy dane os6b, kt6re dokonaty adopcji

zwierze_cia. Powyzsze dane podlegaj^ ochronie danych osobowych. Zleceniodawca moze je przetwarzac i
udost^pniac w ramach ich ustawowych kompetencji. Zleceniodawca ponosi petnq odpowiedzialnosc za
sprzeczne z prawem przetwarzanie lub udoste_pnianie danych os6b, kt6re dokonaty adopcji zwierzQcia.
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1. Zlecaj$c wytapanie zwierz$cia Zleceniodawca zobowiqzany jest precyzyjnie wskazac miejsce, gdzie dane
zwierzQ przebywa, opis zwierze^cia, oraz inne informacje przydatne do wykonania zlecenia, w tym dane
osoby wskazuj$cej wraz z numerem telefonu.

2. DaJ3cy zlecenie ponosi odpowiedzialnosc za prawdziwosc udzielonych Zleceniobiorcy informacji, w
szczeg6lnosci co do rzeczywistej bezdomnosci zwierzqt wskazanych do wytapania.

3. Zleceniodawca zobowiqzuje si$ do natychmiastowego poinformowania Zleceniobiorcy o wyst^pieniu na
swoim terenie objaw6w choroby zakaznej zwalczanej z urz^du.

4. W razie potrzeby, w toku czynnosci wytapywania zwierz^t, Dajqcy zlecenie jest zobowiqzany do
zapewnienia (na koszt wtasny) pomocy lekarsko - weterynaryjnej. Zapewnienie pomocy lekarsko -
weterynaryjnej nastqpi po uprzednim zawiadomieniu Zleceniodawcy przez Wykonawc^.
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1. Z tytutu wykonywania swiadczenia, o kt6rym mowa w $ 1 umowy, Przyjmuj^cy zlecenie otrzyma
wynagrodzenie, na kt6re sktadac si$ b$dq:

a. Tytutem: wytapania i dostarczenia do schroniska jednego zwierze_cia, w trakcie trwania umowy, kwota -
...$.5lfiQ zt+23%VAT;

b. Tytutem: wytapania w tym samym rnieyjPU i czasie oraz dostarczenie do schroniska wi^cej PJ^J5f^ego
zwierzQcia, za pierwsze zwierz$ - ...**W.PQ. zt + 23%VAT, za kazde nast$pne - ....*QlW zt
+23%VAT;

c. Tytutem: odbiojruiednego zwierz$cia lub wi$cej , w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do
schroniska - ..$$jOQ zt+23%VAT;

d. W wypadku zgtoszenia przez ZJexemodawcQ zwierz$cia, kt6rego zlokalizowanie nie b$dzie mozliwe,
koszty dojazdu w wysokosci - ...ArY$y. zt + 23%VAT; *j *^.

e. Tytutem: pobytu i utrzymania jednego zwierz$cia w schronisku - :.$y. zt + 23% VAT, za kazda,
rozpocz$t3 dobe^, do kohca pobytu zwierz$cia w schronisku w okresJaobawiqzywania umowy

f. Tytutem optaty za boks, o kt6rej mowa w $ 4 Niniejszej umowy -....*.ri.V.r; zt +23% VAT, miesi$cznie.
g. W wypadku wygasni$cia umowy polegajqcym w szczeg6lnosci na: wypowiedzeniu, odstqpieniu b$dz

rozwiqzaniu niniejszej umowy i pozostawieniu przez Zleceniodawc^ zwierzqt, w schronisku na czas
przypadaj$cy po wygasni$ciu umowy,^rJQbpwe koszty pobytu i utrzymania jednego zwierz^cia w
schronisku stanowic be_d$ kwot^ TAr? -/At3f*% VAT, zas optata za boks - o kt6rej mowa w $ 4
Niniejszej umowy-stanowita be_dzie wysokosc: ...flJ f̂ly. zt+23%VAT, miesie_cznie.

h. Pozostawienie zwierz^t w Schronisku na okres przypadaj$cy po wygasni$ciu umowy, nie jest tozsame z
istnieniem po stronie Zleceniobiorcy obowi$zku o kt6rym mowa w $ 2 pkt 2 lit ,,a" niniejszej umowy.

2. Stawki okreslone w niniejszym paragrafie dotycz$ wyt^cznie ps6w i kot6w. W przypadku innych zwierzqt
optaty za wytapywanie, dostarczenie, przetrzymywanie i utrzymywanie zwierz$cia oraz zapewnienie
odpowiedniego boksu, ustalane b$dq indywidualnie dla kazdego przypadku.
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1. Kwoty wynagrodzenia okreslone w $7 na podstawie wystawionej Faktury VAT, Zleceniodawca
zobowiqzuje si$ wptacic w terminie 14 dni od otrzymania Faktury VAT, na konto: BRE Wydziat Bankowosci
Elektronicznej, 85 1140 2004 0000 3002 7581 1834 Faktura b$dzie wystawiona na koniec kazdego
miesiqca.

2. Zleceniodawca upowaznia Zleceniobiorcy do wystawienia Faktury VAT bez podpisu oraz dor$czenia ich
r6wniez w formie elektronicznej za posrednictwem poczty e-mail.

3. Strony ustalajq, ze brak zaptaty wynagrodzenia w terminie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych za
zwtok$.
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1. Kazda ze stron moze rozwi^zac Umow$ z zachowaniem miesi^cznego okresu wypowiedzenia.
2. Umowa moze zostac rozwi^zana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
3. Kazda ze stron moze rozwi^zac umowQ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywi$zywania

si^ przez druga, stron^ z obowiqzk6w okreslonych umowq.
4. Wypowiedzenie i rozwi^zanie Umowy dla swej waznosci wymaga formy pisemnej, oraz wskazania

przyczyny (uzasadnienia) wypowiedzenia.
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Umowa zawarto na okres od .:.j:. do

$ll
. Wszelka korespoodencja wtvm oswiadczenJa zwiazane z realizacja Umowy kierowane beda na adres:

"

b. Zleceniobiorcy: 92-411 t6dz ul. Kosodrzewiny 56 lok.2
2. Korespondencj^ uwaza si^ za dorQczon$ po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.
3. W przypadku zmiany adresu do dore_czeri Strona, kt6rej adres ulegt zmianie, obowiqzana jest

niezwtocznie poinformowac o tym fakcie na pismie drug$ Strone_.
4. Strony ponosza, odpowiedzialnosc za poprawnosc informacji przekazywanych sobie w trakcie realizacji

niniejszego zlecenia

1. Postanowienia niniejszej umowy, oraz wszelkie informacje uzyskane przy jej wykonywaniu
charakter poufny i Strony zobowia,zuja^ siq nie ujawniac ich tresci Osobom trzecim.

2. Strony zobowiqzujq siQ do natozenia obowiqzku zachowania poufnosci, okreslonego w ust^pie 1, na
wszystkie osoby, kt6rymi b^dq si^ poslugiwac przy wykonywaniu niniejszej umowy.
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1. Wszelkie uzgodnienia i zmiany dla swej waznosci wymagaj$ formy pisemnej;
2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy b$da^ rozpatrywane przez Sgd wtasciwy miejscowo dla

siedziby Zleceniobiorcy;
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Umowa zostata sporza^dzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach - kazdy na prawach oryginatu
po jednym dla kazdej ze stron.

W6J

(2) .....
[podpis zieceniodawcy] , RECZNO HOTES^2WfER^WAcTWA DOMOWEGC
zLECENiODAwcA _ c q7-S10R^czno ZLEctKQOgicrR64eminski

U,; piotrK-; ^ 5/9/2 ^Ner WETERVNARYJNY, SCHRONISKC

n T^REGON 590647925 CENTRUM REHA8lLlTACYJNO-SZKOLENiOWO-ADOPCYjN;
H!P 771-10-75-533 REGO N!P:7282294682,92-4in6d,ul.Kosoarzew,nyB6!ok.I
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