
Umowa Nr ttzott

Zawarta w dniu 3 stycznia 2017r.

pomiędZy:

Gminą żytno, z siedzibą W Zytnie przy ul. Krótkiej 4,
NtP 772-22-60-228,
repre/enLowaną prle/; - WÓjLa Gminy Zytno - Pana
zwaną dalszej części umowy ''zleceniodawcą'

a

97-532 Zylno

l\,4irosława ociepę'

F undacją,,zwiercyniec'' organizacją pozarządowąz siedzibą W Wieluniu,
przy ul- 1B-go stycznia 13'1, 98-300 Wieluń, NlP 832-19-56-574, REGoN 731653791
zarejestrowaną W Krajowym Rejestrze sądowym Nr KRS 0000215068.
reprezentowaną przez:
- Prezesa Fundacji - Panią Krystynę Krzymińską
zwaną W dalszej części umowy 'Wykonawcą"

zostaje zawafta Umowa o treści następującej:

sl
1' zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do Wykonania usługę odbioru

(bez wyznaczania limitu) zlokalizowanych zwielząt bezdomnych z terenu
Gminy Z}łno' transpońu oraz ich wzetzymywanie W schronisku
Nr 10093401 W miejscowości szczyty, u|. Wieluńska 178 A, gmina Działoszyn,
będącego własnościąFUndaąj,,zwielzyniec,, zapewniając im godne Warunki
bytowania poprzez;
a)WyŹywienie'
b) opiekę Weterynaryjną W tym: 14-dniową kwarantannę' odrobaczanie'

odpchlenie, leczenie, kastracja lub sterylizacja, chipowanie,
c) obowjąZek sfotografowania ZWierzęcia oraz publikacji na stronie internetowej,
d) obowiąZek (po odebraniu ZWierzaka) sprawdzenia oZnakowania W celU podjęcia

próby odnalezienia Właściciela iskontaktowania się Z nim,
e) obowiąZek ZłoŻenia sprawozdania na koniec każdego roku kalendarzowego '

w zakresie przekazywanych pSóW i dokonanych adopcji'

s2

Wykonawca ośWiadcza, Że prowadzona przez niego działa|ność jest zgodna
z przepisami prawnymi' na dowód czego przedkłada kserokopię Wypisu
Z Krajowego RejestrU Sądowego Nr 0000215068 Wydanego przez sąd Rejonowy
dla Łodzi-sródmieścia W Łodzi.



s3

1. odbiór ZWierząt bezdomnych odbywał Się będzie na zgłoszenie telefoniCzne
pracownikóW gminy W terminie 24 godzin od chwili dokonanego Zgłoszenia'
o ile Zgłoszenie nastą]iło do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku, a W soboty
do godz. 9.00.
W sytuacjach nagłych (np. pogryzienie człowieka) usługa będzie Wykonana
niezależnie od dnia tygodnia czy śWiąt.

2' z|ecąąc odbiór zwierzęcia zleceniodawca zobowiązany jest Wskazać mjejsce
gdzie dane ZWierZę przebywa' opis zwiezęcia oraz inne informacje przydatne
do wykonanja zlecenia.

s4

1- zapIata za wykonaną usługę Wynosic będzie;
Za pzyjęcie psa - 1 szt' 1400 zł + 23ok vAr
Powyższa zapłata obejmuje:
a) transpoń do schroniska,
b) chipowanie - 30,00 Zł
c) szczepienie - 20,oo Ż
d) kastracja - 2OO,00 zl
e) sterylizacja - 300,00 zł
f) pozostałość kwoty na utrzymanie psa

2' zapłala za przyjęcie kota - 1szt' Wynosic będzie 500zł brutto.

3' za przyjazd na Zgłoszenie' W Wyniku którego nie dojdzie do odbiolu ZwiefzęCia
z przyczyn nieza|eżnych od Wykonawcy, otrzyma on Zapłatę W Wysokości
200'00 zł netto (słownie: dwieście Złotych).

4. Za usługę Wykonaną W dzień Wolny od pracy bądŹ śWięto zleceniodawca
ponieSie dodatkową opłatę W WySokości 300,00 zł netto (słownie: trzysta Złotych)'

s5

Przekazywanie należności odbywać się będzie na konto bankowe Wykonawcy
podane na Wystawione fakturze W terminie 7 dni, licząc od daty Wpływu faktury.

s6

Wykonawca zobowiąZany jest do stosowania przy przyjmowaniu bezdomnych
ZwierząI Urządzeń i środkóW, któle nie powodują zagroŻenia d|a Życia i zdrowia
zwiel /ąI. ani tez nie zadają im cierpienia'

s7

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 0'l -0'l -201h do 31.12.2017r.
lstnieje możliwość lozwiązania umowy pŻez kazdą ze stron Z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu Wypowiedzenia.



58

Wszystkie zmiany treści umowy Wymagają sporządzenia pisemnego aneksu
podpisanego przez obydwie strony.

s 10

UmoWę njniejszą sporządzono W dwóch jednobrzmiących eg zemp|arzach,
po jednym dla każdej ze stron.

ss
Do Wszystkich spraw nieuregulowanych W niniejszej umowie znajdą zastosowanie
odpowiednje przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r' o ochronie zwierząt
i powołanych tam aktóW prawnych (t]' Dz'U' z 2oo3r' Nr 106 poz'1002 j t')
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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