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Zarejestrov.
,,,.. Centrainym Rejestra;
Umów Lh-zes-a, 6i-.--:ri/ :".azimierz
..
Biskupi
pod poz. nr ..41.4.1.44
Kazimierz Biskupi, dnia %.(2..,.P. ..-1 . : . 1:9.'!?
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podpis ...II

zawarta w dniu OĘ- 0 4
2016 r. pomiędzy:
Gminą Kazimierz Biskupi reprezentowaną przez:
Wójta Gminy- Jana Sikorskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Genowefy Miśkiewicz
zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą",
a
Stowarzyszeniem, nr KRS 0000069730: Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
OTOZ „Animals" z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano,
reprezentowanym przez:
Ewę Gebert — Prezesa OTOZ „Animals"
Edytę Dawidowską — Wiceprezes OTOZ „Animals", zwanym dalej „Zleceniobiorcą".
§ 1.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r
poz. 856 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1399
ze zm.), realizację zadania pod nazwą: zapewnienie opieki i miejsca w schronisku
zabranym, bezdomnym psom z terenu Gminy Kazimierz Biskupi oraz przeprowadzanie
akcji adopcyjnych.
2. Zleceniobiorca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do wykonywania usług
polegających na:
a) umieszczeniu bezdomnych psów z terenu Gminy Kazimierz Biskupi w schronisku dla
zwierząt prowadzonym przez OTOZ Animals,
b) prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt,
c) opiece nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt, gdzie po 14 dniach
kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji,
d) zapewnieniu bezdomnym psom odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody oraz
zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego właściwe ułożenie się zwierzęcia.,
chroniącego przed zimnem, upalem i opadami atmosferycznymi z dostępem
do światła dziennego,
e) zapewnieniu bieżącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych,
rokujących wyzdrowienie, szczepieniu przeciwko wściekliźnie i innym chorobom
zakaźnym,
poddaniu utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci,
g) dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
h) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych
psów, przekazywaniu zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im należytych
warunków bytowych,
i) zapewnieniu dożywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierząt, zwierzętom które
nie znalazły nowego właściciela.
§ 2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w Kazimierzu
Biskupim oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kazimierzu
Biskupim.
2. Strony ustalają, że Zleceniobiorca przyjmie psa w terminie nie dłuższym niż 24 godziny
od uzyskania telefonicznego zgłoszenia od osób o których mowa w ust. 1.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

Zleceniodawca zapewnia kontakt pod numerami telefonu: 63 2447736, 632447748.
Z ramienia Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest
Agnieszka Wierzbicka tel. 603-300-631.
3.
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić
Zleceniobiorcy kwotę zł 1100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych 00/100 brutto) za każdego
przyjętego do schroniska psa.
Kwoty wymienione w ustępie 1 stanowią częściowy zwrot kosztów utrzymania
przyjętych zwierząt w schronisku. Koszty pobytu zwierząt przekraczające kwoty
wymienione w ustępie 1 ponosi OTOZ Animals.
Kwota o której mowa w ustępie 1 płatna będzie w terminie 14 dni od daty przedłożenia
przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy nr 55 1020 1853 0000 9902 0069 5668.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

4.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

1.

2.
3.
4.

5.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań
objętych niniejszą umową przez Zleceniobiorcę ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę naruszenia przepisów powołanej wyżej
ustawy lub niniejszej umowy, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy zwierzęta pozostają pod
opieką Zleceniobiorcy i na jego koszt.

§ 6.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy o ochronie zwierząt.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.
§ 7.
Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga właściwy ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy miejscowy Sąd Powszechny.
8.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egz. dla Zleceniobiorcy
i dwa egz. dla Zleceniodawcy.
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zawarta w dniu 29.12.2015 roku w Kazimierzu Biskupim
pomiędzy Gminą Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności I, 62-530 Kazimierz Biskupi
REGON: 311019102, NIP: 665-286-62-72 zwaną dalej „Zleceniodawcą", w imieniu której
działa
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi — Jan Sikorski
kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy Kazimierz Biskupi — Genowefę Miśkiewicz
a
Panem Zbigniewem Szczechowicz prowadzącym F.U. HERKULES z siedzibą
w miejscowości Słowik ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz, REGON: 472617692,
NIP: 7751370273, posiadający wpis w centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki zwanym dalej „Zleceniobiorcą".
W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje usługę polegającą na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt domowych z terenu gminy Kazimierz Biskupi oraz ich transport do
Schroniska, z którym gmina Kazimierz Biskupi będzie miała podpisaną umowę, ewentualnie
do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska
§ 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Używania przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzeń i środków
nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadających zwierzętom
cierpienia.
2. Przewożenia i umieszczania zwierząt w schronisku o którym mowa w § I, środkiem
transportu drogowego dopuszczonym do przewozu zwierząt zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Zapewnienie wyłapywanym zwierzętom w razie potrzeby pomocy lekarskoweterynaryjnej.
4. Niezwłocznego przekazania odłowionych zwierząt bezpośrednio do wskazanego w § 1
schroniska.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie
Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego podejmuje czynności
o których mowa w § 1 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zawiadomienia,
w nagłych wypadkach w możliwie najkrótszym czasie.
§ 4. 1. Za wykonanie usługi o której mowa w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
wynagrodzenie:
a) 150,00 zlibrutto za jedno wyłapane zwierzę,
b) 1,55 zł/brutto za 1 km wyjazdu z siedziby firmy celem wyłapania zwierzęcia
według wskazań licznika kilometrów (m. Słowik — miejsce odłowienia —
schronisko — m. Słowik),
c) W przypadku podjęcia czynności przez Zleceniobiorcę w uzgodnionym terminie
i miejscu, jednakże nieskutecznym z powodu niemożliwego zlokalizowania

ś

zwierzęcia przeznaczonego do wyłapania przysługuje tylko wynagrodzenie
jak w pkt. b),
d) za świadczenie usług wykonywanych w niedzielę i święta przysługuje
wynagrodzenie określone w pkt. a) i b) zwiększone o 50%.
e) za świadczenie usług wykonywanych w dniach wolnych od pracy tj. soboty
przysługuje wynagrodzenie określone w pkt. a) i b) zwiększone o 30%,
2. Jeżeli w danym miesiącu nie wystąpi zapotrzebowanie na usługi, na które została zawarta
umowa Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 150,00 zUbrutto miesięcznie.
3. Koszty uzasadnionej pomocy lekarsko — weterynaryjnej, o której mowa w § 2 pkt 3 ponosi
Zleceniodawca.
§ 5. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
§ 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług.
§ 7. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
w terminie 14 dni od daty doręczenia, na konto wskazane na fakturze. Podstawą wystawienia
faktury będzie sporządzony przez Zleceniobiorcę i potwierdzony przez Zleceniodawcę wykaz
wykonanych usług w danym miesiącu z zastrzeżeniem § 4 pkt. 2.
§ 8. 1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a może
być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień
miesiąca kalendarzowego.
2. W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zleceniodawcy.
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zawarta w dniu 4 ',j9
,LOK roku w Kazimierzu Biskupim
pomiędzy Gminą Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi REGON:
311019102, NIP: 665-286-62-72 zwaną dalej „Zleceniodawcą", w imieniu której działa Wójt
Gminy Kazimierz Biskupi — Jan Sikorski
kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy Kazimierz Biskupi — Genowefę Miśkiewicz
a
Lekarzem weterynarii Panem Szymonem Kwiatkowskim prowadzącym Punkt Weterynaryjny
Lecznica dla Zwierząt w Golinie, ul. Słowackiego 6 62-590 Golina, REGON: 300215300, NIP:
665-250-95-89, posiadający zezwolenie Wielkopolskiej Izby Lekarsko — Weterynaryjnej
Uchwala Nr 893/2012/U/RERZLZ zwanym dalej „Zleceniobiorcą".
Została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1. W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje,
co następuje.
§ 2. 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje wykonywanie usługi weterynaryjnej
polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom
uczestniczącym w zdarzeniach drogowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi, poprzez
udzielenie pomocy weterynaryjnej i transporcie poszkodowanego zwierzęcia do Lecznicy
dla Zwierząt w Golinie, ul. Słowackiego 6, 62-590 Golina.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się pozostawać przez całą dobę w gotowości do świadczenia
usług pod numerami telefonicznymi: 063 241-80-18; 241 — 78 -10; 0505 827 083;
0508 507 102; 0798 108 486.
§ 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Całodobowego kontaktu telefonicznego.
2. Dojazdu na miejsce zdarzenia po otrzymaniu zawiadomienia od pracownika Urzędu
Gminy Kazimierz Biskupi tub Policję.
3. Leczenia zwierząt ze zdarzeń drogowych.
4. Pobytu zwierząt ze zdarzeń drogowych w przychodni do czasu zakończenia leczenia.
5. Powiadomienia Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi o każdorazowym zgłoszeniu
zdarzenia drogowego z udzialem zwierząt, przygotowanie notatki zawierającej miejsce
i opis zdarzenia oraz rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres wykonanych zabiegów.
§ 4. 1. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego podejmuje czynności
o których mowa w § 3 pkt 2 w możliwie najkrótszym czasie.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy posiadać na wyposażeniu
broń Palmera, siatkę do łapania zwierząt (cll. min. 20 m) oraz klatki do przechowywania
zwierząt zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić interwencję
straży łowieckiej.
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§ 5. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy ryczałtowe wynagrodzenie
za wykonanie usług o których mowa w § 3 w wysokości:
a) 500,00 zł./brutto za każdy miesiąc wykonywania niniejszej umowy.
b) 240,00 zt./brutto za każdą interwencję związaną z ustugą wymienioną w § 3
pkt. 2-5.
§ 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych using.
§ 7. I. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
w terminie 30 dni od daty doręczenia, na konto wskazane na fakturze.
2. Do faktury Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć każdorazowo w danym miesiącu
informację zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres
wykonanych usług, która podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę.

§ 8. 1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca mote
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla
Zleceniodawcy.
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