Porozumienie
o obsługę przytuliska dla psów na terenie działki gminnej
przy ul. Krotowskiego 16 w Mosinie
zawarte w dniu l kwietnia 2011 r. w Mosinie pomiędzy:
Gminą Mosina,
reprezentowaną przez
Burmistrza Gminy Mosina Panią Zofię Springer,
z kontrasygnatą skarbnika Gminy Pani Marii Borowiak,
zwaną w dalszej części porozumienia „Zamawiającym",

a
Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G,
62-050 Mosina,
reprezentowaną przez
Pana Andrzeja Strażyńskiego - Prezesa Zarządu,
zwanego w dalszej części porozumienia „Wykonawcą".

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności zarządzania i zapewnienia
obsługi oraz utrzymania należytego stanu technicznego przytuliska dla psów, znajdującego
się na działce gminnej przy ul. Krotowskiego 16 w Mosinie.

§2
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń, kojców dla psów,
oraz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach magazynowych oraz dbanie
o czystość w tych pomieszczeniach i przestrzeganie przepisów ppoż;
2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami znajdującymi się w przytulisku
wg aktualnych potrzeb.
3. Dbanie o odpowiedni stan higieniczno-sanitarny terenu wybiegu oraz o dobry stan
techniczny ogrodzenia przytuliska dla psów.
4. Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów dla przytuliska.
5. Zakup w miarę bieżącej potrzeby odpowiedniej karmy dla zwierząt przebywających
w przytulisku.
§3

Wykonanie na rzecz Zamawiającego innych czynności zleconych Wykonawcy dotyczących
prowadzenia przytuliska dla psów wymaga każdorazowo formy pisemnej, określającej zakres
powierzonych czynności do wykonania przez Wykonawcę wykraczających poza normalna
obsługę przytuliska.

§4
Z tytułu realizacji niniejszego porozumienia Wykonawca otrzymuje:
1. Za czynności związane z utrzymaniem i obsługą przytuliska dla psów wynagrodzenie
w formie zryczałtowanej stawki w kwocie 4 000,00 zł. netto miesięcznie. Ryczałt
obejmuje przede wszystkim:

1) Wynagrodzenie pracownika,
2) Media (woda, koszty ogrzewania, energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych
i płynnych),
3) Utrzymanie terenu (koszenie trawy, sprzątanie, odśnieżanie, posypywanie
piaskiem),
4) Naprawy (kojce, budy, ogrodzenie, wyposażenie biura),
5) Utrzymanie pomieszczenia socjalnego i wyposażenie (środki czystości, środki
dezynfekcyjne, odzież ochronna, rękawice, nadzór BHP, materiały biurowe,
urządzenia do czopowania psów, karta telefoniczna, smycze, obroże, miski,
kagańce, szczotki do czyszczenia),
6) Koszty zaopatrzenia (koszty paliwa, amortyzacji),
7) Dezynfekcja.
2. Za zakup karmy dla psów znajdujących się w przytulisku Wykonawca otrzyma zwrot
poniesionych kosztów zgodnie z rzeczywistymi kosztami poniesionymi w danym
miesiącu.
3. Za zapewnienie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami Wykonawca otrzyma zwrot
kosztów poniesionych w tym zakresie.
§5

Porozumienie zostało zawarte na czas określony z mocą obowiązującą od dnia l kwietnia 2011 r.
do 31 stycznia 2014 r.
§6
Zmiana postanowień zawartego porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2011 r.
§9

Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.

Gmina Mosina

„ Zakładu Usług Komunalnych"
Sp. z o.o. w Mosinie

