
Umowa

zawarta dnia 28.12.2018 r. pomi^dzy Gminq Trzydnik Duzy reprezentowang
przez Krzysztofa Serafina - Wojta Gminy Trzydnik Duzy przy kontrasygnacie
Renaty Zi^ba - Skarbnika Gminy zwamj w dalszej cz^sci ,,Zleceniodawcq"
a Panem Jaroslawem Dudzik Przedsi^biorstwo Handlowo-Uslugowe
Cedzyna 129, 25-900 Kielce prowadzqcym dzialalnosc gospodarcz^ pod na/vv;j
Schronisko dla Zwierz^t ,,StrzeIce", Strzelce 879; 28-220 Olesnica
zarejestrowan^ w CEIDG prowadzon^ przez Ministra Gospodarki, REGON
260156479, NIP 657-236-63-72 zwany w dalszej cz^sci umowy ,,Zleceniobiorca/'

§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje wylapywanie bezdomnych
zwierz^t z terenu Gminy Trzydnik Duzy, po kazdorazowym zgloszeniu 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 zobowi^zuje 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
dzialan w trybie natychmiastowym,
b) niezwlocznego przewiezienia odlowionych zwierz^t do wtasnego
Schroniska dla Zwierz^t „Strzelce", Strzelce 879, 28-220 Olesnica,
c) zapewnienia odtowionym zwierz^tom godziwych warunkow bytu, ochrony,
wyzywienia, obslugi i opieki weterynaryjnej,
d) pokrycia wszelkich szkod powstalych z winy Zleceniobiorcy na mieniu i
osobie, wyrz^dzonych osobom trzecim podczas realizacji postanowien
niniejszej umowy,
e) wykonywania zlecenia wylapywania osobiscie, zgodnie z obowi^zuj^cym
prawem i zasadami, dokladaj^c nalezytej starannosci wymaganej przy
zawodowym charakterze prowadzonej dzialalnosci,
0 powiadomienia Zleceniodawcy o fakcie odebrania odlowionego zwierz^cia
przez ewentualnego wlasciciela, podaj^c jego dane personalne uzyskane na
podstawie dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc,
g) trwaiego oznakowania wszystkich przyjmowanych zwierz^t,
h) w zaieznosci od sytuacji i potrzeby, leczenia, sterylizacji, kastracji, usypiania
slepych miotow lub eutanazji zwierzqt agresywnych, cierpitjcych itp.,



•

i) 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
wyiapania, stan zdrowia, adopcja, eutanazja , zdj^cie).

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

urz^dzenia ( chwytaki, smycze, pulapki zywiotowe, aplikatory weterynaryjne
firm TELINJECT i TELEDART siuz^ce iniekcji na odleglosc, 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

- Renault Master, numer rejestracyjny TKI 52920
- Citroen Berlingo, numer rejestracyjny TKI 8775A

spetniaj^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 z pozn. zm.)

§3

1. Zleceniodawca zobowi^zuje si^ do zaptaty w ci^gu 14 dni od daty otrzymania
faktury na konto Zleceniobiorcy kwot$ w wysokosci 1198,80,00 zlotych brutto
od kazdego odlowionego zwierz^cia doroslego (slownie: jeden tysi^c sto
dziewi^cdziesi^t osiem zlotych 80/100) brutto.

2. Za szczeni^ta przed ukonczeniem dwunastego tygodnia zycia Zleceniodawca
zobowi^zuje si? do zaplaty w ci^gu 14 dni od daty otrzymania faktury na konto
Zleceniobiorcy 449,28 zl brutto od sztuki (slownie: czterysta czterdziesci
dziewi^c zlotych 28/100 ) brutto od sztuki.

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

§4

Zleceniodawca oswiadcza, zejest platnikiem VAT i posiada NIP 715-17-73-554
oraz upowaznia Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy do wystawienia
faktury bez swojego podpisu.



§5

1. W przypadkach wymagajcjcych umieszczenia bezdomnego zwierz?cia na
obserwacji weterynaryjnej, koszt obserwacji ponosi Zleceniodawca,
rozliczajcjc si? bezposrednio z lekarzem prowadz^cym obserwacj?.

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

3. Wylapywanie bezdomnych zwierz^t ma charakter stafy i odbywa si? na
zgloszone interwencje przez czas obowi^zywania umowy.

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

§6

1. Umowa zostala zawarta od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Umowa moze ulec rozwi^zaniu za porozumieniem stron lub po

jednomiesi?cznym okresie wypowiedzenia dokonanym na koniec miesi^ca
kalendarzowego.

3. Umowa moze ulec rozwi^zaniu natychmiastowemu w drodze jednostronnego
oswiadczenia w przypadku niedotrzymania przez jedn^ 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
zwierz^t.

3. Ewentualne spory wynikle z niedotrzymania warunkow umowy, rozstrzygane
b?d§ przez Sqdy Powszechne wiasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§8

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