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UMOWA

zawarta w dniu lJ2.lJ1.2lJ19 roku w siedzibie Um;du Gminy w Lipniku pomiędzy:

Gmin:l Lipnik zwan,! IVdalszej części umowy "Z/ecelliot!lIl1'cq", reprezentowan,! przez:

W6jta Gminy - Andl"zej Grz:ldzicl,

a: ZaldadeJII Unieszkodliwiania Odpad6w ".'anik" Sp. z o. o. z siedzih:, przy ul.

Henryka Sienkiewicza 91, 27-4lJlJ Ostrowiec Świętok,'zyski,. wpisanym do Krajowego

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr 0000031802. NIP 661-20-67-

369. Regon 291225756. posiadaj,!eym kapital zakladowy IV wysokości 1.546.500,00 zl

zwanym w dalszej części umowy "Z/ecelliobiol'cq", reprezentowanym przez:

l. PreZl'sa Zarz,!du - Marł,a Nowaka

2. \Vieeprezesa Z:II"z:ldu -Mariusza Paslernal,a

l. Zleceniobiorca zobolVi,!zuje SIę przyjmować do prowadzonego przez siebie schroniska,

bezdomne zwierzęta dostarczone przez Zleceniodawcę z terenu Gminy Lipnik zapewniaj,!e im

warunki egzystencji zgodne z wymogami określonymi w regulaminie schroniska.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierz'!t z terenu Gminy Lipnik,

b) zapewnienie niezbydnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,

c) zapewnicnie podstawowych, niczbędnych warunków socjalno bytowych

przetrzym ywanym zwierzętom,

d) obligatoryjne wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierz'!t. a w przypadku

szczeni'!t i kociąt nic poddanych tym zabiegom z uwagi na mIody IV'iek, Zleceniobiorca

zapewnia taką możliwość osobie. która zaadoptowala zwierzę, w okresie do roku od daty

adopcji w gabinecie lekarza aktualnie obsluguj,!cego schronisko,

c) prowadzcnie 14 dniowej kwarantanny dla nowo przybylyeh zwierz'!t,

1) prowadzenie dzialall mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów - osób

chętnych do adopcji,

g) przl.:slrzcganic przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i \\'ctcrynar)'jllego~

h) utylizacja padłych zwierz'!t.

i) wystawianie pisemnych protokolów potwierdz,\j"eych przYJęcie zwierząt do schroniska

zaIV'iel;'\i'jcych 'w szczególuośei datę przyjęcia. opis przyjytyeh zwierząt do schroniska;

protokól byclzie podstaw,! do wystawienia l~lktury.



,
3. Każdorazowe przywiezienie zwierzęcia do Schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na

pisemne zlecenie Zamawiającego, dostarczone wraz ze zwierzęciem do schroniska, po

telefonicznym uzgodnieniu terminu przckazania zwierzęcia. Zleceniobiorca dopuszcza

przesłanie zlecenia faxem lub mai lem, przed dostarczeniem zwierzęcia do schroniska.
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Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 02.01.2019 r. do 31.122019 r.

I. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie

w kwocie:

o za przyjęcie jednego dorosłego psa w wieku powyżej 6 m-cy - 1.900 zl brutto (słO\\TIie:

jeden tysiąc dziewięćset złotych brutto).

o za przyjęcie jednego szczeniaka psa w wieku do 6 mocy - ł .500 zł brutto (słownie: jeden

tysiąc pięćset złotych brutto).

o za przyjęcie jednego kota w wieku powyżej 3 m-cy - 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych

brutto)

o za przyjęcie jednego kota w wieku do 3 mocy - 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych

brutto).

o za wyłapanie każdego pojedyilczego zWIerzęcia przez Zleceniobiorcę przysługuje mu

zaplata w kwocie 100 zł netto (sto złotych netto).

2. Faktury wystawiane będą każdorazowo w ciągu 14 dni licząc od dnia przyjęcia bezdomnych

zwierząt do schroniska.

3. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt I płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni

od daty wystawienia litktury na konto Zleceniobiorcy: Bank Pekao S.A. II O/Ostrowiec 53 1240

1385 IiII 001060036639.

4. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania obowiązków określonych

w niniejszej Umowie, nic może łącznie przekroczyć kwoty 20 000 zł brutto (słO\\TIie:

dwadzieścia tysięcy złotych 00/1 00 groszy).

5. Jednorazowa oplata za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska wynosi 5 000 zł brutto.

Obowiązek jej uiszczenia powstaje po zawarciu niniejszej Umo\\y i zostanie ona zaliczona

Zleceniodawcy na poczet wynagrodzenia o którym mowa \V ust. l za przyjęte zwierzęta.

6. Faktura z 14 dniowym terminem płatności wynikająca z opIaty o której mowa w ust. 5 będzie

",ystawiona przez Zleceniobiorcę po zawarciu niniejszej Umowy.
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Zlcceniodawcy przysluguje prawo przeprowadzania kontroli warunków bytowania zwierząt

w schronisku.
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Wszclkic zmiany ninicjszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności wylącznic

w formie pisemncj.

W zakrcsie spraw nicokreślonych w ninicjszcj umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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l. Zlcccniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności w przypadku informacji o nienalcżytym traktowaniu zwierząt przez

Zleceniobiorcę. Strona odstępująca od umowy winna niezwłocznie przcdłożyć pisemne

oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnicniem.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozWlązama . .. .
nl111CjSZCj Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, w przypadku wstrzymania przez Powiatowcgo Lekarza Weterynarii

działalności schroniska. Rozwiązania umowy nałeży dokonać na piśmie pod rygorem

nicważności.

3. Zleceniobiorca zastrzega sobic prawo rozwlązama niniejszej Umowy z jcdnomiesięcznym

okresem wypowicdzcnia.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym l egzemplarz dla

Zlcccniodawcy i ł dla Zleceniobiorcy.
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