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,-'.EGCN 531413*24
zawar1a wdniu 09stycznia 2017 r' pomiędzy:

Gminą Lasowice Wielkie, zwaną dalej ,'Zleceniodawcą' reprezentowaną przez Daniela
Gagat - Wójta Gminy Lasowice Wielkie

NtP 75'1-16-83-021

a

Pzedsiębiorstwem Usług Produkcyjno - Handlowych -Wielobranzowych ,,GABl'',
ul. Dworcowa 24, 47-12o Zędowice, NlP 7561 550144, REGON 53131 5480 zwanym dalej

,, Zleceniobiorcą'' reprezentowanym przez właściciela Gabrielę Bańoszek

s1
\v '1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu

ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami, a W szczególności:

1) Zapewnienia miejsca w schronisku;

2) odławian ia bezdom ny ch zł,tierząt (psy, koty) ;

3) Poszukiwania właściciela dla wyłapanego zwierzęcia, tzw. adopcja zwierzęcia;
d) 7=no.'llnionią nniolzi rł.,aiar- i /:-r;Pgv'Jl :i9i iiE Uijigi\l 'łc'.Yl }!1?Ęiiiej 'łłiaz z co|igatory'jną steryiizec.!ą iub kestrac.;ą

wyłapanego

bezdomneg o zwierzęcia w schronisku bądz fundacji;

2' Zleceniodawca oŚwiadcza, ze spełnia wszelkie Wymagania jakie powinien spełniaÓ
pzedsiębiorca ubiegający Się o zezwolenie W zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, określone w decyzji nr GK 6140.2'2012 Wojta Gminy Lasowice Wielkie z dnia

\v 17.04.2A12 roku.

s2
' 1'Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie

od dnia 09.0'l .2017r. do dnia 31.12.201Tr,

2.Umowa moŻe być rozwiązana przez kaŻdą ze stron za 2-miesięcznym okresem
wypowiedzenia w formie pisemnej.

s3
1' Zleceniobiorca z tytułu wykonania czynności wymienionych W s1 umowy będzie
otrzymywał wynagrodzenie za następujące czynności:

1' odbiór bezdomnego zwiezęcia (psa i kota) z miejsca pzetrzymywania _ 54O zł
bruttb,

2. wyłapanie bezdomnego psa w terenie (wraz z szukaniem) _ 550 zł brutio,

3. wyłapanie bezdomnego kota w terenie (lvraz z szukaniem) - 600 zł brutto



4. Wyłapania bezdomnego zwierzęcia i oddanie go do tzw. ,,adopcji" - 580 zł brutto,

5' opłata za przyjęcie bezdomn ego zwierzęcia do schroniska: _ 1230 zł brutto

6. koszty dojazdu (Zędowice - gmina Lasowice Wielkie oraz transp ol1u zwierzęcia do

jednego ze schronisk) _ 120 zł brutto,

7. podjęcie czynności zmierzających do wyłapania bezdomnego zwierzęcia z

negatywnym skutkiem (zwierzę uciekło w nieznanym kierunku) - 450 zł brutto,

8. podjęcie w/w czynności w dni wolne od pracy _ 220 zł brutto

9. przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia przed przekazaniem go do schroniska, na

Życzenie Gminy, lub na zalecenie weterynarza (zwierzę chore wymagające

kwarantanny) _ 27 zł / dobę brutto,

10. usypianie ślepych miotow - refaktura kosztów wystawionych przezlekaza
weterynarii, z którym mamy zawańąumowę,

'11. konsultacja weterynaryjna orazzapewnienie transpońu bezdomnych zwierząt
gospodarskich lub domowych - refaktura kosztów wystawionych przezlekarza

weterynarii |ub firmy transpońowej, z którymi mamy zawartąumowę,

2. Zleceniobiorca oświadcza , iż używane przY wyłapywaniu zwierząt bezdomnych

urządzenia i środki nie stwarza jązagroŻenia dla ich zycia i zdrowia, jak równiez nie zadają
im cierpienia.

$4
1. Zleceniodawca, W kaŻdym czasie obowiązywania umowy, ma prawo do kontroli

wykonywania przedmiotu umowY, a W szczegÓlności warunków w miejscu czasowego
przetrzymania zwierząt, stanu technicznego i wyposaŻenia samochodu
przystosowanego do transpońu zwierząt oraz użytkowanych sprzętow i uządzen.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się umozliwió przeprowadzenie kontroli, o której mowa W

punkcie 1 osobie wskazanej przez Zleceniodawcę.

s5
1. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia wykonuje usługę max. do 4 godzin.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić nr telefony 24 godziny na dobę.

3. Telefonicznego zgłoszenia nalezy dokonywaÓ na nr tel: 506 132 566

4. Wynagrodzenie zgodne z ust'1 płatne będzie przez Zleceniodawcę W terminie'14 dni od

daty otrzymania faktury na konto Zleceniobiorcy 93890900062000000550420002 BS

Zawadzkie.

s6
Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi Zleceniodawcy na|ezną fakturę na

adres. Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, NlP 751'-10-11-379.
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s7
1. KaŻdej ze Stron przysługuje prawo rozwięania niniejszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez druga Stronę warunków niniejszej
umowy.

oświadczenia Stron o rozwiązaniu niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod

rygorem niewazności.

s8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem niewazności, wyłącznie w
formie pisemnej.

se
W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

s10
Umowę sporządzono w 2 jednobzmiących egzemplarzach po 1 egz, dla kazdejze stron.
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