
UMOWA Nr 2/2Gk/2017 

zawarta w dniu 2.01.2017 r. pomi^dzy: 
Gmin^ Krupski Mlyn reprezentowanq. przez Wojta Gminy - Jana Murowskiego 
NIP: 645-251-10-21 
zwanq. dalej Zleceniodawc^ 
a 
Paniq Gabriel^ Bartoszek zam. 47-120 Z^dowice; uL Dworcowa 24 
legitymuj^c^ si^ dowodem osobistym serii AIE 085339 wydanym przez Burmistrza Miasta 
Zawadzkie, dzialaj^c^pod firmq.: 
Przedsi^biorstwo Ushig Produkcyjno-Handlowo-Wielobranzowych „GABI" - Gabriela 
Bartoszek z siedzib^ w Z^dowicach przy ul. Dworcowej 24, 
wpisan^wCEIDG NIP: 756-155-01-44 REGON 531315480 
zwan^ dalej Zleceniobiorcy. 

Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegaj^ce na interwencyjnym wylapywaniu 
bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy Krupski Mlyn, zapewnieniu im miejsca w schronisku 
oraz zapewnieniu calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 
z udzialem zwierz^t. 

§ 2 
1. Zleceniobiorca b^dzie wytapywal bezdomne zwierz^ta w sposob humanitamy 

i dostarczal do „Schroniska dla zwierz^t PSIA C H A T A " prowadzonego przez Fundacj? 
„S.O.S, dla Zwierzqt" z siedzib^ w Chorzowie ul. Antoniow 1, z ktorym ma zawart^ 
umow^, a w przypadkach koniecznych do zakladu weterynaryjnego. 

2. Transport wylapanych zwierz^.t do schroniska b^dz do zakladu weterynaryjnego b^dzie 
si? odbywal srodkami do tego celu przystosowanymi i posiadaj^cymi stosowne 
zezwolenia. 

3. Zleceniobiorca zapewnia wtasny, posiadaj^cy stosowne atesty sprz^t, do wykonywania 
przedmiotu umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowi^any jest do posiadania wszelkich wymogow, zezwolen 
w trakcie trwania umowy. 

5. Zleceniobiorca oswiadcza, iz schronisko, w ktorym b?d^_ umieszczane bezdomne 
zwierz^ta z terenu Gminy Krupski Mlyn spelnia wszelkie wymogi okreslone przepisami 
prawa oraz ze posiada gwarancj? miejsca dla zwierz^t bezdomnych z terenu Gminy 
Krupski Mlyn. 

6. Schronisko, w ktorym utrzymywane b^dq. bezdomne zwierz^ta, za posrednictwem 
Zleceniobiorcy, zobowi^zane jest do: 

a. prowadzema ewidencji przyjmowania i wydawania bezdomnych zwierz^t wraz 
z nadanymi numerami identyfikacyjnymi, 

b. zapewnienia pomieszczen lub boksow, chroni^cych zwierz^ta przed zimnem, 
upalami i opadami atmosferycznymi, z dost^pem do swiatla dziennego, 
umozliwiaj^cych zwierz^tom swobodne poruszanie siq oraz odpowiedniej karmy 
i stalego dost^pu do wody zdatnej do picia, 

c. prowadzenia obserwacji nowo przyj^tych zwierz^t w okresie kwarantanny, 
d. przeprowadzania obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierz^t, po 

okresie ich kwarantanny zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii nie pozniej 
jednak niz przed oddaniem zwierz^cia do adopcji, z wyl^czeniem tych 
czynnosci w stosunku do zwierz^t zarazliwie chorych, po wypadku (nie 
rokuj^cych nadziei na wyzdrowienie), 

e. prowadzenia ewidencji zwierz^t, k s i ^ k i kontroli weterynaryjnej, 
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f. zapewnienia kompletnej opieki weterynaryjnej wylapywanym 
i przetrzymywanym psom/kotom w schronisku (leczenie, szczepionki, 
odrobaczanie, odpchlenie, usypianie slepych miotow, uzasadniona eutanazja), 

g. poszukiwania nowych wlascicieii dla bezdomnych zwierzqt - adopcje, 
h. przedstawiania Zleceniodawcy, bez wezwania, co kwartal informacji na temat 

stanu przebywaj^cych bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy Krupski Mlyn 
w schronisku. Informacja winna zawierac: opis zwierz^cia (gatunek, wiek, pled, 
masc), imi?, jego fotografi^, dat? umieszczenia w schronisku, dane dotycz^ce 
kwarantanny, dane dotycz^ce przeprowadzonych szczepieh weterynaryjnych, 
dat? adopcji wraz z kserokopiq, dokumentacji adopcyjnej lub dat? zgonu 
zwierz^cia wraz z kserokopi^ zaswiadczenia lekarskiego o zgonie. 

7. Zleceniobiorca zapewnia calodobow^, opiek? weterynaryjn^ w przypadkach zdarzen 
drogowych z udzialem zwierz^t. 

8. Zleceniobiorca zapewnia calodobowy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 
506-132-566. 

9. Przeprowadzenie odiowu zwierz^cia w mozliwie winno odbyc si? w najkrotszym czasie, 
nie przekraczaj^cym 5-ciu godzin od chwili zgloszenia pracownikow Urz?du Gminy, 
Policji, Strazy Pozamej b^dz Powiatowego Centrum Zarz^dzania Kryzysowego 
w Tamowskich Gorach. 

10. Zleceniobiorca po otrzymaniu bezposredniego telefonicznego zgloszenia z Policji, 
Strazy Pozamej b^dz Powiatowego Centrum Zarz^dzania Kryzysowego w Tamowskich 
Gorach jest zobowi^any do natychmiastowego powiadomienia Zleceniodawcy o tym 
fakcie. 

11. Zleceniobiorca zobowi^zany jest do przedlozenia wraz z fakturq. karty informacyjnej 
(zal^cznik nr 1) dotycz^cej bezdomnego zwierz?cia wylapanego z terenu Gminy 
Kmpski Mlyn oraz jego zdj?cia. 

g 3 
Ustala si? termin realizacji umowy od dnia 2.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

§ 4 
Zleceniobiorca zobowi^zuje si? podj^c realizacji zadan, o ktorych mowa w § 1 ust, 1 
w terminie do 5 godzin od otrzymania telefonicznego zgloszenia i odpowiada za prawidlowe 
wykonanie ustugi, zgodnie z obowi^j^cymi przepisami i zlozon^ ofert^ Zleceniobiorcy 
w dniu 22.12.2016 r. Odpowiada rowniez za dziatania osob trzecich przy udziale ktorych 
wykonuje przedmiot niniejszej umowy. 

§ 5 
1. Wysokosc wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

a. za odlow bezdomnego zwierz?cia i transport do schroniska - 470,00 zl bmtto, 
b. za odlow bezdomnego zwierz?cia spod wskazanego adresu i transport do schroniska -

460,00 zl bmtto, 
c. za odlow wi?kszej liczby bezdomnych zwierz^t spod wskazanego (tego samego) 

adresu i transport do schroniska - 340,00 zt bmtto, 
d. za odlow bezdomnego miotu spod wskazanego adresu i transport do schroniska -

460,00 zl bmtto, 
e. za podj?cie czynnosci wylapania bezdomnego zwierz?cia z negatywnym skutkiem 

(zwierz? ucieklo w nieznanym kierunku), przy zalozeniu, iz poszukiwania 
bezdomnego zwierz?cia b?dq, trwaly co najmniej 4 udokumentowane godziny -
450,00 zl bmtto, 

f za podj?cie czynnosci odlowu bezdomnego zwierz?cia w dni wolne od pracy oraz po 
godzinach pracy urz?du (poza kosztami ushigi wtasciwej) - 120,00 zl bmtto, 

2 



g. za przyj^cie i utrzymanie bezdomnego zwierz^cia przez schronisko - 1 230,00 zl 
bmtto, 

h. za przyj?cie i utrzymanie bezdomnego miotu przez schronisko - 984,00 zl bmtto. 
2. Zleceniodawca zobowi^zuje si? do zaplaty za wykonan^^uslug? na podstawie wystawionej 

przez Zleceniobiorc? faktury, oraz potwierdzenia przyj?cia zwierz?cia przez schronisko, 
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku koniecznej interwencji weterynaryjnej koszty leczenia zwierz?cia pokrywac 
b?dzie Zleceniodawca po okazaniu dowodu zaplaty za wykonan^ ushxg? przez 
Zleceniobiorcy. 

4. Faktura platna b?dzie przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia 
dor?czenia prawidlowo wystawionej faktury Zleceniodawcy. 

§6 
Przy reaUzacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowi^ je si? przestrzegac przepisy: 
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze 

zm.), 
- Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz^t oraz zwalczaniu chorob 

zakaznych zwierz^t (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.), 
- Rozporz^dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 

w sprawie szczegoiowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierz^t (Dz.U. Nr 158, poz. 1657), 

- Rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 
r. w sprawie zasad i wamnkow wylapywania bezdomnych zwierz^t (Dz.U. Nr 116, poz. 
753), 

- Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzq.dku w gminach G-t-
Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.). 

§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej. 

§ 8 
1. Kazdej ze stron przyshiguje prawo wczesniejszego rozwi^ania umowy przy zachowaniu 

trzymiesi?cznego okresu wypowiedzenia. 
2. W przypadku niewykonania lub odst^ienia od wykonania ustugi przez Zleceniobiorc? 

w przewidzianym terminie, Zleceniodawca moze rozwi^ac umow? ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 9 
Wszelkie spory wynikte z realizacji niniejszej 
Rejonowy wlasciwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

umowy rozpatrywane b?d^ przez S^d 

§10 > 
O W sprawach nie regulowanych niniejszq. umowq, majq. zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 
Umowa zostala sporz^dzona w 3 jednobrzmi^cych egzemplarzach, z ktorych 2 egzemplarze 
otrzymuje Zleceniodawca a 1 egzemplarz Zleceniobiorca. 
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