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UMOWA Nr 15.2020

zawatlaw dniu 16 marca 2020 r. pomiqdzy:
Gmin4 Stara Kornica, adres: Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, NIP: 496-02I-37-25,
zwanqw dalszej treSci umowy ZLECENIODAWCA,
reprezentowanqptzez: ,
W 6j ta Gminy S tar a Ko rn ic a - Kazimier za Hav'nyl uka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stara Kornica - Malgorzaty Patralskiej,
a

Paniq Marzen4 Golar[sk4 prowadzqcq dzialalnoS6 gospodarczqpod nazwqPrzedsiEbiorstwo
Wielobran2owe ,,PERRO" Zamienie, ul. LeSna 23,05 - 300 Mifsk Mazowiecki,
zwanej w dalszej treSci umowy ZLECENIOBIORCA,
reprezentowanym przez Pani 4 Marzenq Go I arisk4
wsp6lnie lub indywidualnie zwanymi STRONAMI.

1. Zleceniobiorca oSwiadcza, ze posiada 
U*trr",O,. 

uprawnienia, niezbqclne zezwolenia
orazv,rystarczajqce zasoby lokalowe i kadrowe do naleZytego prowadzenra dzialalnoSci,
kt6ra jest przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa
w szczeg6lno6ci zgodnie z ustaw4 z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierzqt
(D2.U.2019.122 tj. ze zm.) orazrozporzqdzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunk6w wylapywaniazwrcrzS (Dz.U. z 1998 r. nr 1 16 poz.753).
2. Zleceniodawca zleca, aZlecenrobiorca przyjmuje do realizacji nastEpuj4ce usiugi:
a) pomoc bezdomnym, cierpi4cym, porzuconym i zagubionym zwierzEtom z tetenu Gminy

Stara Kornica.
b) w razie koniecznoSci schwyanie zwierzS przez przeszkolonych pracownik6w przy u|ycitt

narzgdzi t urzqdzeh zatwierdzony do stosowania na zwierugtach,
c) przyjEcie wspomnianych'zwieruqt do Schroniska dla bezdomnych zwrcrzfi w Male Bo2e

7 a, 26-804 Stromiec, Nr Weterynaryjny 14013401,
d)Zleceniobiorca przewiezie zwierzq odpowiednim Srodkiem transportu spelniaj4cym

warunki okreSlone w art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierzqt z dnia 21.08.1997r.
ze zmranami (Dz. U . 2019.122 ze zm,),

e) Zleceniobiorca wskaZe Zleceniodawcy miejsce przetrzymywania zwierzqt
przed przewiezieniem do schroniska,

f) sprawowanie opieki nad zwieruEtami odlowionymi z obszaru Gminy Stara Kornica
znaleLfiq starannoSci4 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa oraz w nale?ylych
warunkach sanitarnych, w tym przeprowadzanie zabieg6w kastracji i sterylizacji,
chipowanie zwierzqL

3. Zleceniobiorca bEdzie dbal o sprawne przekazywanie zwierzg bezdomnych z obszaru

Gminy Stara Kornica do adopcji, w szczeg6lnoSci poprzez oglaszanie na swojej stronie
internetow ej, czy profi lach spoleczno Sciowych.
4, Zleceniobiorca zobowiqzuje siE do bie24cego informowanta Zleceniodawcy o stanie

zwierzqt odlowionych z terenu Gminy Stara Kornica, w szczeg6lnoSci do mezwlocznego
udzielania wszelkich informacji nakahde wezwanie Zleceniodawcy oraz udostqpnianie terenu
s chroni ska do przepro w adzenia kontro li przez Zlecenio dawc q.

5. Zleceniobiorca zobowrqzuje siE do przedstawiania Zamawiaj4cemu rocznych sprawozdai
z opieki nad zwierzgtami odlowionymi z terenu Gminy Stara Kornica, kt6re bqd4 zawierac
w szczeg6lnoSci nastqpuj 4ce informacj e :

a) liczbazwieruqtodlowionychwrazznumerami klatek,
b) liczbazwierz4tprzekazanych do adopcji,



c) liczbaprzeprowadzonych zabieg6wkastracji/stetylizacjr,
d) liczbazwierzqtzachipowanych.
6. Sprawozdania, o ltory.h mowa w ust. 5 bEdq przesylane do Zleceniodawcy w formie

pisemnej w postaci skanbw podpisanychprzezZleceniobiorcQ sprawozdai na adres e-mail:

fchrona.srodowiska@kornica.org lub w formie pisemnej listem poleconym w terminie

miesiqca odzakortczenia kdZdego roku trwania umowy'

W razie koniecznoSci pomocy zwierzqtom "Jr3r, 
lekarzweterynarii dy2uruj4cy w schronisku

dla zwterzqt, a w 
^naglych 

przypadkach naiblizszy lekarz weterynarii - na koszt

Zleceniobiorcy.

$3
Zleceniobiorca zobowiqzuJe siq do realizacji wykonania uslugi w czasie nie dluzszym

ni7 48 godzin, od chwiii 
"zgloszenia 

przez Zleceniodawce, z wyl4czeniem dni wolnych

od pracy.

$4
PrzyjEte ptzez Zleceniobiorcq zwierzEta, nieodebrane pruez bytych wlaScicieli w terminie

14 dni, mogqbyi wydane osobom zainteresowanym

$s
1 . Zleceniodawca zap\.aci Zleceniobio'rcy:

- kwotq 1.800;00 zl netto (slownie: jeden tysi4c osiemset zlotych netto+Z3Yo VAT)

za jedno zlapane zwierzqdostarczone do schroniska wraz z opiatqza gotowoSi,

- kwotE 2.00b,00 zl netio (slownie: dwa tysi4ce zl netto +23yoV AT) roczn\e za

pozostawanie rt''gotowoSci do przyjpcia odlowionych zwienqt do schroniska'

2. Wynagroclzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty i wydatki

Zleceniobiorcy z tytulu niniejszej umowy.

$6
Rozliczenie i wyplacenie wynagrodzenia za wykonanie uslugi nast4pi 14 dni po zlo2eniu

przez Zleceniobior"E pru*iatowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem przyjqcia

zwierzat do schroniska lub Swiadectw adopcyj nych.

$7
Zleceniodawca zleci Zleceniobiorcy wylapanie

wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 5 umowy.
zwierzqt w miarq Potrzeb w ramach

$8
1, Umowa zostaje zawar11ana czas okreSlony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Strony mog4 rozwiqzal umowQ w ka2dym czasie za porozumieniem Stron oraz za trzy

miesiqcznym wypowiedzeniem liczonym na koniec miesi4ca kalendarzowego'

3. Zleceniodawca moLe rozwiqza( umowQ w trybie natychmiastowym w przypadku

naruszenia zasadniniejszej umowy przez ZleceniobiorcE lub naruszenia przez ZleceniobiorcE

przepis6w prawa w toku realizailt umowy.
+. w przypadku rozwiqzania lub wygaSniqcia umowy, zwieruqta z obszaru Gminy Stara

I(ornica w przypadku nieprzekazamaichdo adopcji pozostaj4pod opiek4Zleceniobiorcy.



$e
1. Sprawy nieuregulowane niniejszq umowe regulowane bgd4 przepisami Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogece wynikad zrealizacjiumowy rozslrzygane bqdqprzez S4d wlaSciwy
miej scowo dIa Zlec enio dawcy.

,,' $lo
Umowa zostaje sporz4dzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzernplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.
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