
POROZUMIENIE NR RU.RZP.55.2016

zawarte w dniu 7 marca 2016 r. w Kłodawie pomiędzy:
Gminą Kłodawa, w imieniu której działa:
Dawid Pudło - Kierownik Referatu
zwaną w dalszej części umowy „Zlecającym"
a
Zakładem Budżetowym pod nazwą Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie ul.
Cegielniana 15 reprezentowanym przez:
Piotra Michalaka - Dyrektora
zwanym dalej „Zakładem"
Strony porozumienia zawierają umowę następującej treści:

§ 1
Zlecający powierza, a Zakład zobowiązuje się do wykonywania robót w zakresie utrzymania i
opieki nad bezpańskimi psami do czasu przewiezienia ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
a mianowicie:
a) odławianie bezpańskich psów z terenu całej gminy;
b) tymczasowe utrzymanie psów;
c) sprawowanie opieki nad psami;
d) sprzątanie boksów;
e) karmienie;
f) inne niezbędne czynności.

§ 2
Dzienny koszt utrzymania jednego psa ustala się na kwotę 5,80 zł brutto (słownie: pięć złotych
80/100).

§3
Powyższa kwota obejmuje:
a) odłowienie bezdomnego psa;
b) tymczasowe utrzymanie psa;
c) utrzymanie czystości w boksie i budzie;
d) koszty zakupu karmy, a także koszty zakupu produktów do przygotowania ciepłej karmy;
e) koszt przygotowania ciepłej karmy;
f) karmienie oraz zapewnienie dostępu do świeżej wody do picia;
g) zakup wody;

§ 4
Koszty opieki weterynaryjnej, zakupu obroży, a także zakupu lub wykonania przez Zakład bud oraz
boksów ponosi Zlecający.

§5
W wystawionej fakturze za wykonanie usług należy wyszczególnić ilość dni, w których zostały
objęte tymczasową opieką bezdomne psy.

§ 6
Zakład zobowiązuje się do powiadomienia Zlecającego o każdorazowej zmianie w ilości
utrzymywanych psów w terminie trzech dni od wystąpienienia danego zdarzenia oraz! o
przyczynach tej zmiany.



§7
Zakład zobowiązuje się do wykonywania robót własnym sprzętem, terminowo z aktualnym
poziomem wiedzy oraz należytą starannością wymaganą przy ich wykonywaniu.

§8
Zakład w celu wykonania zadania może stosować różne metody lecz zgodnie z obowiązującymi
przepisami; zawsze jednak zobowiązany jest do starannego działania.

§9
Z tytułu wydatków ponoszonych przez Zakład na wykonanie zadania Zlecający zobowiązuje się do
zwrotu środków na podstawie wystawionej faktury i specyfikacji kosztów przedkładanej w terminie
14 dni po zakończeniu każdego kwartału.

§10
Wskazany w § 9 zwrot wydatków obejmuje wszystkie koszty Zakładu związane z realizacją
porozumienia.

§ 1 1
1. Ustala się, że okresem rozliczeniowym jest kwartał kalendarzowy.
2. Należność za wykonaną pracę będzie regulowana przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.

§12
Celem właściwego wykonania niniejszego porozumienia ustala się, iż w przypadku powtarzania się
faktów nie wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w § l umowy znajdujących swe
potwierdzenie w dokonanych przy udziale Zakładu kontrolach, Zlecający ma prawo odstąpić od
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zakładowi nie służy wówczas prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

§13
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
2016r.

§14
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§15
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje
Zlecający, l egzemplarz Zakład.
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