
Umowa

Za'warta w dniu 31 grudnia 20Tf t w Kościerzynie pomiędzy :

Gminą Kościerzyna z siedzibąw Kościerzynie ptzy ul. Strzelęcka 9

reprezentowaną ptzez I

Clzegorza Piechowskiego _ Wójta Gminy Kościerzyna

z kontrasygnatą:

Edmunda ostrowskiego - Skarbnika Gminy Kościerzyna

Zw an4 dalej,,z|ecenio dawc4''

aftrm4

AZYL Sp. z o.o. Glincz, ul. Wierzbowa, 83-330 Zukowo, Filia w Kościerzynie przy u|.

Przemysłowej , KRS 0000172881

Reprezentowanąptzez :

Mariusza Dewo - Prezesa

zwaną dalej,,zleceniobiorcą'

$1

Przedmiotem rrmowy jest prowadzenię dział'ań interwęncyjno _ profilaktycznych w

zakresie wyłapywania bezdomnych psów i z:wierz$. gospodarskich, ich utrzymywania

w schronisku jako rea|izacja zadartia własnego gminy wynikająca z art. t 1 ust. 1

ustawy o ochronie zvńaząttnt. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom olaz ich

wyłapywanie.

stery|izacja lub kastracj a zvnerząt bezdomnych.

$2
Zleceniobiorca w ramach świadczonych usług określonych w $ 1 pkt 1 zobowiąnlje się do :

1. wyłapywania, przewiezienla do schroniska i umieszczenia w schronisku, bezdomnych

psów i zwietząt gospodarskich z terenu gminy Kościerzyna po zgłoszeniu przez

zleceniodawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej do szesnastej, w

ciągu 24 godz. od momentu z$oszenia,

2. wyłapywania, przewiezienta do schroniska i umieszczęnia w schronisku bezdomnych

psów i zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kościerzyna, w przypadku zgłoszeń

dotyczących z.u/.terząt rarrrrych lub w syfuacji zagroietia Życia ludzkiego, po

zgłoszeniu przęZ zleceniodawcę w ciągu 8 godz. od momentu zgłoszenia;

1.

2.



3. wyłapywania, ptzewiezienia do schroniska i umieszczenia w schronisku bezdomnych

zwieru$. z terenu gminy Kościerzyna w formie akcji, których termin zostanie

wskazany ptzezzleceniodawcę z 3 tygodniowym okresem wyprzedzenia;

4. uttzymaruazwierzęcia' zapewnienia schronięniaiwyiywienia"przez okres minimum

14 dni:'

5, zabezpieczenia pełnej obsługi lekarsko - weterynaryjnej;

6. usypianie ślepych miotów,

7. prowadzenia ewidencji zwteruąt.przyjmowanych z terenu gminy Kościerzyna;

8. przesttzegatia przepisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności n,uierzqt ną obszarze gmlny Kościerzyna obowiqzujqcy na

dany rok.

$3

Zleceniobiorca oświadcza. Że :

1. posiada stosowne zezwolenie ra prowadzenie schroniska dla bezdomnych

zvłierząt;

2, posiada atestowane utządzetia i środki do wyłapywania z:wieruąt a w

szczególności: klatki zapadkowe, pę1la na dule i maŁe zwtetzęta, 
11atki 

do

odławiania i chwytaki, broń palna;

3. do przewozv wyŁaparrych zwierząt uŻywaÓ będzie pojazdów dostosowanych do

przewozenianxietzątzgodnie z art.24 ust. 1 ustawy o ochronie Ńterząt;

4. wyłapane rwierzętabędą bezpośrednio po wyłapaniu przewiezione do schroTriska.

$4
, 1. Zslilurcalizacjiprzedmiotu umowy określonego w $ 1 pkt l zleceniobiorca otrzyma

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości f500 zł' brutto/miesiąc. Ww należność

obejmuje utrzymanie zapewnienia schronienia i wyżywienia zwierząt gospodarskich

do 10 dni włącznie.

2. Z tyn:Łu rca|izacji przedmiotu umowy określonego w $ I pkt 2 zleceniobiorca

ottzyma wynagrodzenie w następuj ącej wysokości :

a. stery|izaĄa _ 250 zt}brutto za sztllkę,

b. kastracja _ 150 zł'lbrlnto zaszilkę.

3. Należnośó za usługi dokonywane będą miesięcznie w formie przelewu na rachunek

vtykazarty ptzez zleceniobiorcę' w terminie 14 dni od daty przedłoŻenia faktury ptzez

zleceniobiorcę..
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4. Do faktury zleceniobiorca dołączy v,rykaz, I<t6ry zawierać będzie ilości, daty i
miejscowości z ktÓrych dokonano wyłapania zwteruąt bezdomnych w danym okresie

rozltczetiowym.

s6
Wykonanie zleconych usfug będzie nadzorowane przez .uq1znaczot:ręgo pracownika

Urzędu Gminy Kościerzyna. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli

prawidłowości wykonywania zadaft objęĘch niniejszą umow4 ze szczegÓInym

uwzględnieniem przestrzegałia przepisÓw ustawy o ochronie zwierząt.

s7
1. Umowa zostaje zawutana okres od dnia 1 stycznia 2013 r.do 31 grudniał}I3 r.

2. W przypadku naruszenia ktÓręgokolwiek z postanowieri niniejszej umowy oraz

naruszenia przepisÓw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt,,

umowa moŻe zostać rczvnryanaptzezkaŻdą zę stron w trybie natychmiastowym bez

odszkodowania.

$8

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umow4 mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ptzepisy szczegÓlne.

$e
Spory wynikające z niniejszej rrmowy rozpatrywaÓ będzie Sąd Powszechny właściwy dla

siedziby Zleceniodawcy. " -\

$10

Wszelkiego rodzaju z-miarry niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

niewainości.

$ 11

Umowa niniejsza została sporządzona w dwÓch jednobrzmiących egzemp|arzach po

jednym dla kazdej ze stron.
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