
Umowa

zawarta dnia 28.12.2017 r. pomi^dzy Gmimj Trzydnik Duzy reprezentowan^
przez Franciszka Kwietnia - Wojta Gminy Trzydnik Duzy przy
kontrasygnacie Renaty Zi^ba - Skarbnika Gminy zwan^ w dalszej cz^sci
,,ZIeceniodawcq"
a Pani^ Grazynq Jadwig^ Dworakowsks} i Panem Zygmuntem Dworakowskim
- spotka cywilna prowadzsjca dzialalnosc gospodarczq pod nazwq Schronisko
dla Bezdomnych Zwierzjjt Radysy 13; 12-230 Biala Piska zarejestrowan^ w
CEIDG prowadzon^ przez Ministra Gospodarki, REGON 365644163, NIP 849 158
90 63 zwany w dalszej cz^sci umowy ,,Zleceniobiorc^"

§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje wylapywanie bezdomnych
zwierz^t z terenu Gminy Trzydnik Duzy, po kazdorazowym zgtoszeniu od
Zleceniodawcy, upowaznionego pracownika Urz^du nie pozniej niz w ci^gu 48
godzin od przyj^cia zgloszenia lub w innym wspolnie ustalonym terminie.

§2

1. Zleceniobiorca zobowiqzuje si? do:

a) w przypadku zwierz^t agresywnych stwarzaj^cych zagrozenie dla zdrowia i
zycia czlowieka, jak rowniez zwierz^t rannych lub cierpi^cych, podj^cia dziaian
w trybie natychmiastowym,
b) niezwiocznego przewiezienia odlowionych zwierz^t do wtesnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierz^t Radysy 13, 12-230 Biaia Piska,
c) zapewnienia odlowionym zwierz?tom godziwych warunkow bytu, ochrony,
wyzywienia, obshigi i opieki weterynaryjnej,
d) pokrycia wszelkich szkod powstaiych z winy Zleceniobiorcy na mieniu i
osobie, wyrz^dzonych osobom trzecim podczas realizacji postanowien
niniejszej umowy,
e) wykonywania zlecenia wytapywania osobiscie, zgodnie z obowi^zuj^cym
prawem i zasadami, dokladaj^c nalezytej starannosci wymaganej przy
zawodowym charakterze prowadzonej dzialalnosci,
f) powiadomienia Zleceniodawcy o fakcie odebrania odtowionego zwierz^cia
przez ewentualnego wlasciciela, podajqc jego dane personalne uzyskane na
podstawie dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc,
g) trwalego oznakowania wszystkich przyjmowanych zwierz^t,
h) w zaleznosci od sytuacji i potrzeby, leczenia, sterylizacji, kastracji, usypiania
slepych miotow lub eutanazji zwierzcjt agresywnych, cierpiqcych itp.,



y poszukiwania nowych domow i wlascicieli dla zwierz^t wyznaczonych do
adopcji.
j) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psow oraz
przekazywanie co miesi^c informacji Zleceniodawcy o zwierz^tach przyj^tych
do schroniska z terenu gminy Trzydnik Duzy ( data przyj^cia, miejsce
wylapania, stan zdrowia, adopcja, eutanazja , zdj^cie).

2. Zleceniobiorca oswiadcza ze:
a) posiada umiej^tnosci, kwalifikacje, wyszkolony personel oraz sprz^t i

urz^dzenia ( chwytaki, smycze, pulapki zywiolowe, aplikatory weterynaryjne
firm TELINJECT i TELEDART stuz^ce iniekcji na odlegtosc, itp.) niezb?dne
do nalezytego i bezpiecznego dla zwierz^t wykonania zadania,

b) transport odlowionych zwierz^t do schroniska dokonywany b^dzie
przystosowanymi do tego celu pojazdem marki

-FIATDUCAT^^
- Mercedes Ben/ Vito, numer rejestracyjny NPI2P50
- FIAT DUCATO, numer rejestracyjny NPI 7W90

spelniaj^cym warunku okreslone w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierz^t (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)

§3

1. Zleceniodawca zobowi^zuje si? do zaplaty w ci^gu 14 dni od daty otrzymania
faktury na konto Zleceniobiorcy kwot^ w wysokosci 1400,00 zlotych brutto od
kazdego odlowionego zwierz^cia dorostego (slownie: jeden tysi^c czterysta
zlotych) brutto.

2. Za szczeni^ta przed ukohczeniem dwunastego tygodnia zycia Zleceniodawca
zobowi^zuje si? do zaplaty w ci^gu 14 dni od daty otrzymania faktury na konto
Zleceniobiorcy 500,00 zl brutto od sztuki (siownie: preset zlotych) brutto od
sztuki.

3. Szczeni^ta w slepym miocie Zleceniobiorca zabiera bezplatnie, ale tylko razem
z matk^.

§4
Zleceniodawca oswiadcza, ze jest piatnikiem VAT i posiada NIP 715-17-73-554
oraz upowaznia Zleceniobiorc? w ramach niniejszej umowy do wystawienia
faktury bez swojego podpisu.



§5

1. W przypadkach wymagajacych umieszczenia bezdomnego zwierzecia na
obserwacji weterynaryjnej, koszt obserwacji ponosi Zleceniodawca,
rozliczaj^c sie bezposrednio z lekarzem prowadz^cym obserwacje.

2. Wylapywanie bezdomnych zwierzat odbywac si? b?dzie pod nadzorem
pracownika Zleceniodawcy, ktory potwierdza ilosc wylapanych zwierzat.

3. Wylapywanie bezdomnych zwierzat ma charakter stafy i odbywa si? na
zgloszone interwencje przez czas obowiazywania umowy.

4. Zleceniobiorca moze odmowic wykonania odlowu zwierz?cia jezeli
stwierdzi, ze moze to mice negatywne skutki lub, ze posiada ono wlasciciela.

§6

1. Umowa zostata zawarta od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Umowa moze ulec rozwi^zaniu za porozumieniem stron lub po

jednomiesiecznym okresie wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiaca
kalendarzowego.

3. Umowa moze ulec rozwiazaniu natychmiastowemu w drodze jednostronnego
oswiadczenia w przypadku niedotrzymania przez jedna_ ze stron warunkow

umowy.
§7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz ustawy o ochronie
zwierzat.

3. Ewentualne spory wynikle z niedotrzymania warunkow umowy, rozstrzygane
b?d^ przez S^dy Powszechne wlasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§8

Niniejsz^ umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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