
UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu 2 stycznia 2017r. pomiędzy:
Gminą Czajków, zwaną w treści umowy ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Czajków- Henrykiem Plichtą
2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Karoliny Wolskiej

a
Katarzyną Cichosz, zamieszkałą Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów, działającą zgodnie
z umową zlecenia z dnia 25 czerwca 2008r. i aneksem z dnia 12 stycznia 2009r., zawartymi
z Miastem i Gminą Ostrzeszów, zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ.

§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przyjęciu przez ZLECENIOBIORCĘ
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czajków, do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
położonego w miejscowości Niedźwiedź nr 77, 63-500 Ostrzeszów, powierzonych przez
ZLECENIODAWCĘ oraz ich wyłapywanie.
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że umowa będzie wykonywana w miejscu do tego
przeznaczonym, w oparciu o wymagane prawem przepisy.
3. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że posiada wymagane prawem decyzje dotyczące
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§2
Umowę zawiera się na czas określony tj. od l stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§3
1. Strony zgodnie ustalają następujący zakres zadań ZLECENIOBIORCY:
a) odławianie bezdomnych zwierząt,
b) kompleksową opiekę zoohigieniczną nad przekazanym zwierzęciem,
c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
2. Zwierzęta będą wyłapywane poprzez zastosowanie pętli, siatek i aplikatorów, przewiezione
do schroniska specjalnym środkiem transportu, przeznaczonym do transportu zwierząt,
spełniającym wymagane prawem przepisy.
1. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane
przez niego osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną. ZLECENIOBIORCA
ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie
na rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.
2. W ramach realizacji niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do
informowania ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy poprzez
przedstawianie wystąpień pokontrolnych właściwych służb i instytucji dotyczących
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 4
1. Za przyjęcie pod opiekę jednego zwierzęcia ZLECENIODAWCA zapłaci
ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie prowizyjne na podstawie rachunku wystawionego przez
ZLECENIOBIORCĘ w wysokości:
a) za przyjęcie zwierzęcia do schroniska 830 złotych brutto (słownie: osiemset trzydzieści
złotych 00/100), pomniejszoną o wymagane prawem pochodne tj.
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b) za wyłapanie i przyjęcie zwierzęcia 1068 złotych brutto (słownie: tysiąc sześćdziesiąt
osiem złotych 00/100).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l jest wynagrodzeniem prowizyjnym,
uzależnionym od wyników polegających na wykonaniu usługi, w rozumieniu art. 8d ust. 3
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r., póz.
2008, ze zm.).
2. Zaplata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l, na rzecz ZLECENIOBIORCY nastąpi
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowo wystawionego
rachunku, poprzez przelew na rachunek bankowy BZ WBK nr 11 1090 1173 0000 0001 0848
3310.
3. Prawidłowo wystawiony rachunek powinien zawierać w treści:
Nabywca: Gmina Czajków, Czajków 39 63-524 Czajków NIP: 514-025-53-00.
Odbiorca: Urząd Gminy Czajków, Czajków 39 63-524 Czajków.
4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa
ZLECENIOBIORCA.
5. Szacunkową wartość realizacji umowy przyjmuje się na kwotę 6.600,00 zł brutto
(słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).

§5
ZLECENIOBIORCA oświadcza, że jest zatrudniony na podstawia umowy zlecenia z dnia 25
czerwca 2008r., zawartej z Miastem i Gminą Ostrzeszów w kwocie wyższej niż najniższe
wynagrodzenie oraz nie wnosi o objęcie go ubezpieczeniem społecznym z tytułu niniejszej
umowy.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

§7
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane
rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.

§8
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
ZLECENIODAWCY, jeden dla ZLECENIOBIORCY.

ZLECENIOPAWCA ZLECENIOBIORCA

SKARBNIK GMINY
(W
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U M O W A

zawarta w dniu 2 stycznia 2017r. pomiędzy:
Gminą Czajków zwaną w treści umowy ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Czajków - Henryka Plichtę
2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Karoliny Wolskiej

a
Sławomirem Frankowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FamaWet SERWIS
Sławomir Frankowski, z siedzibą Pustkowie 91, 63-500 Ostrzeszów, NIP 514-016-82-22, zwanym w
dalszej treści urnowy ZLECENIOBIORCĄ.

W oparciu o Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czajków, stanowiący załącznik Uchwały
nr XII/78/2016 Rady Gminy Czajków z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czajków, strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ opieki weterynaryjnej
bezdomnym zwierzętom przyjmowanym z terenu Gminy Czajków,
do schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego w miejscowości Niedźwiedź nr 77,
63-500 Ostrzeszów, powierzonych przez ZLECENIODAWCĘ.
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywany w miejscu do tego
przeznaczonym, w oparciu o wymagane prawem przepisy, z należytą starannością i zgodnie ze sztuką
weterynaryjną.
3. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że nie dotyczą go przepisy art. 8a i 8b ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r., póz. 2008, ze zm.).

§2
1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od l stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego ustępie l za

jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
3. W przypadku naruszenia przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy przez

ZLECENIOBIRCĘ, ZLECENIODAWCA zastrzega prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

§3
1. Strony zgodnie ustalają następujący zakres przedmiotu umowy: świadczenie koniecznych usług
weterynaryjnych obejmujących czynności opisane w zał. nr l niniejszej umowy.
2. Usługi weterynaryjne, o których mowa w ust. l będą świadczone przez ZLECENIOBIORCĘ z
częstotliwością, o której mowa w zał. nr l niniejszej umowy oraz po każdorazowym zleceniu przez
ZLECENIODAWCĘ.
3. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez niego
osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną, na co ZLECENIODAWCA wyraża zgodę.
ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym
powierzył wykonanie na rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.
4. W ramach realizacji niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do informowania
ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy poprzez przedstawianie wystąpień
pokontrolnych właściwych służb.
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§4
1. ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie obliczone w oparciu o stawki
określone w zał. nr l, na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l, na rzecz ZLECENIOBIORCY nastąpi w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowo wystawionej faktury,
poprzez przelew na rachunek bankowy MBank Nr 86 1140 2004 0000 3302 4231 6405.
3. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać w treści:
Nabywca: Gmina Czajków, Czajków 39 63-524 Czajków NIP 514-025-53-00.
Odbiorca: Urząd Gminy Czajków, Czajków 39 63-524 Czajków.
4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy pokrywa ZLECENIOBIORCA.
5. Szacunkową wartość realizacji umowy przyjmuje się na kwotę 1.500 zł brutto słownie jeden
tysiąc pięćset złotych.

§5
1. W przypadku nie podjęcia przez ZLECENIOBIORCĘ działań wynikających z niniejszej umowy

bez uzasadnionej przyczyny, ZLECENIODAWCA może nałożyć na zleceniobiorcę karę umowną
w wysokości 300 zł za każde niewykonanie usługi, o której mowa w §3 ust. l.

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia, o
którym mowa w §4 ust. 1.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

§7
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane
rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.

§8
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
ZLECENIODAWCY, jeden dla ZLECENIOBIORCY.

ZLECENIOBIORCA

00

•iwfkPlichta

SKARBNIK GMINY

mgr Karolina Wolska

LEKARZ WETERYNARII
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Zał. nr l do Umowy

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Czynności
weterynaryjne

Szczepienie

Odrobaczenie

Odpchlenie

Leczenie kliniczne

Pomoc doraźna

Eutanazja

Chipowanie

Sterylizacja

Kastracja

Opis czynności i częstotliwość ich wykonywania w
schronisku

Przeciwko wściekliźnie
1 raz w roku
Skojarzona szczepionka wieloważna (przeciwko
nosówce, parawirozie, chorobie Rubartha,
parainfluenzie) szczeniętom do 4 miesiąca życia
1 raz w roku
Przeciwko chorobom pasożytniczym
3 razy w roku

Zwalczanie pcheł i kleszczy
2 razy w roku

Przypadki urazowe wymagające użycia
specjalistycznego sprzętu

Sytuacje wyjątkowe takie jak m.in.: nagłe
zachorowania, zatrucia, pierwsza pomoc w związku
z zdarzeniem drogowym

W sytuacjach dopuszczonych przez art. 6
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 j. t.)

Wstrzyknięcie chipu identyfikacyjnego.

Ubezpłodnienie, polegające na chirurgicznym
usunięciu gonad żeńskich. Opieka po zabiegu i
wyciągnięcie szwów.

Ubezpłodnienie, polegające na chirurgicznym
usunięciu gonad męskich. Opieka po zabiegu i
wyciągnięcie szwów.

Cena brutto za
usługę

23 zł

45 zł

5,00 zł za 10 kg
masy ciała
Wg wagi zwierzęcia:
- do 15 kg masy ciała
2 1,00 zł
-powyżej 15 kg 3 0,00 zł
Cena zgodna z
wykonanymi zabiegami
świadczonymi przez
specjalistyczną lecznicę

80 zł za 1 godzinę
wykonywanych
czynności
Wg wagi zwierzęcia:
- do 10 kg masy ciała
75,00 zł
- za każde następne 10 kg
20,00 zł

20 zł

Wg wagi zwierzęcia:
- do 10 kg masy ciała

270,00 zł
-od 10 do 25 kg 290,00 zł
- powyżej 25 kg 350,00 z)
Wg wagi zwierzęcia:
- do 20 kg masy ciała
120,00 zł
-powyżej 20 kg 150,00 zł
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