
Raczki. 16.01.2015 r.

ROP. 6140-3.2015

UMOWA

Na podstawie uzgodnień z dnia 14.01.2015 r. pomiędzy Wójtem Gminy Raczki a
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska
- Kuncewicz zostaje zawarta umowa pomiędzy:

Gminą Raczki ( NIP 844-21-606) ul. Plac Kościuszki 14, 16 - 420 Raczki reprezentowaną
przez - Wójta Gminy Raczki Andrzeja Szymulewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Agnieszkę Grzedzińską zwanej dalej „ ZLECENIODAWCĄ" a:
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria
Krajewska - Kuncewicz zwanej dalej „ ZLECENIOBIORCĄ".

ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do przyjmowania
bezdomnych psów do schroniska i sprawowania opieki nad nimi. Nie dotyczy to przypadków
psów podejrzanych o wściekliznę, po pogryzieniu człowieka.
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Przyjęcie psa do schroniska może nastąpić tylko na podstawie zlecenia przez
ZLECENIODAWCĘ. Zlecenie może być telefoniczne, realizowane przez uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy Raczki. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest potwierdzić datę
i fakt przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

§3

Upoważnia się ZLECENIOBIORCĘ do wydania zwierzęcia osobie trzeciej. Wydanie może
nastąpić nie wcześniej niż 14 dni od przyjęcie zwierzęcia do schroniska. Termin powyższy
nie dotyczy przypadku, gdy po zwierzę zgłasza się właściciel.

§4

Do obowiązków ZLECENIOBIORCY należy:
1.Odławianie i odbieranie na własny koszt zwierząt z miejsca ich przebywania , wskazanego
przez zleceniodawcę w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
2.Utrzymywanie przyjętych zwierząt w warunkach zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt.
3.Sterylizacja suczek i kastracja psów, w najkrótszym możliwym czasie ze względu na
dojrzałość płciową, stan zdrowia i kondycję określoną przez lekarza weterynarii. W
przypadku adopcji zwierząt zbyt młodych na zabieg, pokrycie kosztów sterylizacji lub
kastracji po okresie dojrzewania, co schronisko zapisuje w umowie adopcyjnej.
4.Zakup paszy dla zwierząt ze środków własnych z uwzględnieniem dziennych norm
żywieniowych.



5.Przygotowanie karmy i karmienie zwierząt.
6.Opieka nad zwierzętami z opieką weterynaryjna.
7.Prowadzenie dokumentacji i znakowanie zwierząt umożliwiających identyfikacje
zwierzęcia.
8.Informowanie ZLECENIODAWCY w terminie 30 dni o wydaniu , sprzedaży lub zgonie
zwierzęcia. Przy zgonie zwierzęcia, koszty utylizacji zwłok ponosi ZLECENIOBIORCA.

§5

Transport zwierząt do schroniska odbywać się będzie środkiem transportu dopuszczonym do
użycia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

§6
Umowę zawiera się od 01.03.2015 na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy może nastąpić
za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

§7

Po rozwiązaniu umowy ZLECENIODAWCA pozostawi swoje psy w schronisku do czasu
znalezienia im opiekuna.

§8

ZLECENIOBIORCA za wykonane czynności wynikające z niniejszej umowy będzie
otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6000,00 zł. (słownie: sześć
tysięcy 00/100 zł) brutto( bez względu na ilość odłowionych zwierząt) plus opłaty za zabiegi
weterynaryjne:
1.Opłata za sterylizację suczki wyniesie 190,00 zł. (słownie: sto dziewiećdziesiątOO/100) +
23% VAT = 233,70 zł. ( słownie: dwieście trzydzieści trzy 80/100 zł.) za każdą suczkę.
2. Opłata za kastrację psa wyniesie 100,00 zł. ( słownie: sto 00/100 z ł . ) + 23 % VAT =
123.00 zł, ) ( słownie: sto dwadzieścia trzy 00/100 zł.) za każdego psa.
3. oplata za sterylizację i kastrację zwierząt, będzie naliczana w pierwszej fakturze, w której
będzie ujęte dane zwierze.

§9

ZLECENIOBIORCA nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z
niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody ZLECENIODAWCY wyrażonej na piśmie.

§10

Wynagrodzenie określone w §8 niniejszej umowy płatne będzie w terminie 14 dni od daty
przedłożenia faktury.

§11

W przypadku nie wywiązywania się ZLECENIOBIORCY z warunków niniejszej umowy,
ZLECENIODAWCA może wstrzymać 20% miesięcznego wynagrodzenia do czasu
usunięcia przez ZLECENIOBIORCĘ ustalonych usterek.



§12

Do spraw nieuregulowanych niniejsza umową maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy o ochronie zwierząt i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§13

Spór/ wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
ZLECENIODAWCY.

§14

Strony dopuszczaj ą możliwość zmian w niniejszej umowie po corocznym uchwaleniu przez
Rade Gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt lub gdy schronisku będą powierzone dodatkowe zadania.

§15

Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach - z tego 3 egzemplarze otrzymuje
ZLECENIODAWCA, l egzemplarz otrzymuje ZLECENIOBIORCA.
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