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Gmine Norra Brzefunicaz siedzibq w Nowej Brze2nicy przy ul. Ko6ciuszki 103,

98-331 Nowa Brzei:nie
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59 8. b09 , ,

reprezentowanqPrzez:.
- W6jta Gminy Nowa Bze2niea - Pana Jacka Jazqbka
- ptzy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy - Pani Barbary Zgoda
zwanqdalszej czqSci umowy,Zleceniodawc{'

a

Fundacjq ,,Zwierzyniec'" zsiedzibq w \Meluniu, pzy_ul. 18go Stycznia 131,

98-300 \A/ielufi, NIP 832-19-56-574, REGON 731653791

zarejestrowanq w Krajowym Rejestze Sqdowym pod Nr KRS 0000215S8,
reprezentowanqPrzez:
- Prezesa Fundacji - Paniq Krystynq Krzymirrskq
.r,rrer're w dalszej czgSci umowy,Zleceniobiorc{

Zostaje zawarla umowa o tre6ci nastqpujqcej:
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1. Zleceniodanca zlecaa Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ustugq odbioru

zlokal izowanycfr pze z Zlec;eniodawcq bezdomnych ps6w z terenu

G m i ny N owa B rz efunicr., transpo rtu oraz ich przetrzy mywani a w schron i sku

Nr f Ob$4Ol w miejscowo$ci Szczyty, ut. Vllielurtska 178 A, gmina Dzidoszyn,
bqdqcego ufasno6ciq Fundacji ,ZwierzynieC, zapewniajqc im godne warunki

bytowania poprzez:
a) wyZywienie.
Oi oiidrc weterynaryjnq w tym: l4dniowq kwarantannq, odrobaczanie,' 

odpcnienie, leczenie, kastracja lub sterylizacja, chipowanie,

c) prowadzenie ewidencji aniezql pzyjetych z Gminy,

d) szukanie izawieranie um6w z osobami adoptujqcymi.
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Zleceniobiorca o$wiadcza, 2e prowadzona peezniego dzialalno66 jest zgodna

z przepisami prawnymi, na dow6d czego przedktada kserokopiq wypisu-
z itaj6wego ilejestiu Sqdowego Nr 0000215068 urydanego przez Sqd Rejonowy

dla Lodzi-Sr6dmie6cia w Lodzi.
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1. Odbi6r ps6w bezdomnych odbywal siq bqdzie na zgioszenie telefoniczne
pracownika tutejszego Uzqdu Gminy w terminie 24 godzin od chwili dokonanego
zgloszenia, o ile zgloszenie nastqpilo do godz. 13-tej od poniedzialku do piqtku,
a w soboty do godz. $tej.
Wsytuacjach naglych (np. pogryzienie czlowieka) usluga bqdTie wykonana
w terminie nie*iocznym (12 godzin) niezale2nie od dnia tygodnia i godziny,

a.w pozostalych przypadkaclr w terminie 36 godzin.
2. Zleajqc odbi6r bezdo m ne go zwi erzqci a Zlece n i odawca zo bowiTany j est

wskaza6 miejsce pobytu arierzgcia, jego,,yyglqd oraz inne informacje niezbqdne
do wykonania zlecenia.
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i. Oplata za wykonana uslugq wynosi6 bedzie zaprzyiqcie 1 szt. tttierzqcia:.
netto
Jest to oplata jednorazowa.
Povrry2sza zaplata obej muje :

a) odbi6r nierzqcia,
b) transport do schroniska,
c) chipowanie a,viezqcia,
d) szczepienie ariezqcia,
e) sterylizacja lub kastracja,
f) obsluga i utrzymanie dzienne

2. Za prqjazdna zgloszenie, w wyniku ktorego nie dojdzie do odbioru psa
zptzyczyn niezale2nych od Zleceniobiorcy, otzyma on zaplatq w wysokoSci

3. Za uslugq wykonanq w dzieri wolny od pracy bqdf Swiqta Zeceniodawca
poniesie dodatkowq oplatg w wysoko6ci
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Pzekazywanie nale2noSci odbywa6 siq bqdzie na konto bankowe Zleceniobiorcy
podane na wystawionejfakturzew terminie 7 dni, liez4c od dnia otzymania faktury.
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Zleceniobiorca zobwipany jest do stosowania przy wylapywaniu i pzyjmowaniu
bezdomnych zuierzqtuzqdzefi iSrodk6w kt6re nie powoduj4zagrohenia dla Zycia
i zdrowia w{iez,ql, ani te2 nie zadajq im cierpienia.

$
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Gmina Nowa Brze2niazobowiqSuje siq z$osi6 do Schronisl<a' ka2dego psa

z terenu gminy uznanego jako bezdomny'
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Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 02.o4'2017r' do 31'12'2O17r'

lstnieie mo2liwo$6 iooiirg"nia umowy przezka2daze stron, w ka2dym czasie

i rrrn*n 
^ni 

em j e dno m i esieczn ego o kres u wypowiedzen i a'

Wszystkie zmiany tre5ci umowy wymagajq spdrzadzenia pisemnego aneksu

podfisaneg o przez obychrie strony'

'\=/
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Oplata rezenracyjna z $[utu zawarcia umowy wynosi
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Do ws4ystkicfr spraw nieuregulow?nych w ninieilzj'{ umowie znajdujq zastosowanie

odpowiednie pzeisy';tt"ii onia21sierpnia t ssTr' o ochronie zu.trerzql

i powolanyctr tam 
"riO* 

pt"',irny"n ttilOi.U. z2013r.,Poz. 856), ustawy zdniall
marca 2OO4r. O ocnronii zdrowi" diizwalczaniu chor6b zaka1nychzttierzql

(Dz. U. 22014" por. rsgszp62n.zm.) ora;. odpowiednie pzepisy Kodeksu

Cywilnego.
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Umowg niniejszq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzaeh,

po jednym dla ka2dej ze stron.
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