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Umowq'' pomięd./:

l

l|słopodo 33, 28-300 JędneJów l|lP ó5ó.t2.59.m0,
zwonq dolej,,1ecen|odowcq" reprezenłowonq pzez

Gmlnq Jęduelów. u|.

l

-

mgr l.lqrcino Piszczko . Burmlsłrfo

-

Long|nem S|cm|ńsHm p]owodzqcym dzloło|nośćgo3podorczq pod norwq Hołel d|o

Zw|en{ | Ploc|wo Domowego wpisonq do Ew|dencil Dz|ołolnośclGospodołczeJ pod nr

ł.

53259 z siecŁibq w Łodzi, u|. Kosodzewiny 56 |ok.2 orozz(t|iq w mie,iscowości Wo|łyszki l8, gm.

Brqszewice zwonym do|ej,,Z€cen|oblo]cq''

zwonych łqcznie

"S|ronom|".

Strony poslonowiojq co nosłępuje:

sr

1.

Pnedmlolem n|n|eJ:zei Umowy

rw|end pochodrqcych
I

5.02.201

I

|eg|

odpłolne pnełrrymywonle w holelu bezdomnych

z lerenu z|ecgniodowcy

- Gm|ny Jęduejów

(

zgodnie z ofertq z dnio

rl

2.

szczegołowy zokres obowiqzków Stron okeślojqko|ejne porogrofy.

3,

W sprowoch nieuregulowonych ninieiszq umowq zostosowonie zrolduiq odpowiednie

pŻeplsy ustowy z dnio l

l morco 2oo4r

o ochronie zdrowio

ałiezqt oroz

zwo|czoniu chorób

zokożnych {Dz.U. z 2008r Nr 213 wz.1342 z wźn. Zm.) oroz Kodeksu Cywi|nego.

s2

l.

Do obowiqzków Z|eceniobiorcy no|eżq;

a,

Prz1ięeie wyłoponych zwierzqt do hote|u oroz omoczenie chipem;

b.

Pzeprowodzenie piętnostodniowei kworontonny d|o nowo przybyłych ałiezqt oroz
w pr.)/podku pogryzienio przeprowodzonie, w romoch kworontonny, obserwocli w kierunku
wścieklimy, o i|e no terenie powiolu no klórego łerenie wyłopono ałieaę nie mojduje się
podmiot gotowy przyjqć tokie a,tliezę;

c.

Prowodzenie ewidencji vł,rierząłw tym informowonie Z|eceniodowcy

o kożdym pzypodku upodku, eutonozji i odopcii a/Vie|zęcio'

co

miesiqc

d.

opieko nod aaliezętomi przek4ymywonymi w hote|u. w łym zopewnienie wyżywienio
oroz, w roie połEeby, pomocy |ekorsko-welerynoryjnej (profilokĘko, Ieczenie, kostrocjo
isierylizocio).

2,

Zwie:zęło będq hote|owone w siedżbie głównej hote|u w Łodzi ul. Kosodzewiny 5ó
oroz w filii hotelu z siedibq Wojtysf<i l8 gm. Brqszewice.

93

l.

Z|eceniobiorco upowożniony jesi do wykonywonio wsze|kich dźołońzmieaojqcych

do odopcii a',riezqi.

2.

w roże potzeby

Z|eceniobiorco Udosiępni Z|eceniodowcy done osób, kłóre
dokonoty odopc.ii zwierzęcio' Powyźsze done pod|ego.iq ochronie. Z|eceniodowco może je

pzelwozoć i udosłępnioć .iedynie w przlpodkoch ściś|epzepisonych prowem' insĘtucjom
pońsiwowym i somozqdowym w romoch ich ustowowych kompetencji. Z|eceniodowco
ponosi wsze|kie konsekwencje sprzecznego z prowem pzetwozonio |ub udostępnionio
donych osób, klóre dokonoły odopc.ii zwiezęcio.

Z|eceniobiol"cd Upowożniony jesi do wykonywonio zobiegów |ekorskoweterynoryjnych' o tokże kostrocji i sterylizocii oroz w uzosodnionych przypodkoch eutonozii

3.

aariezoł.

s4

Zleceniodowco zobowiqzuje się

do

nołychmiostowego poinformowonio Z|eceniobiorcy

o wyslqpieniu no swoim terenie ob|owów choroby zokoŹnej zwo|czonei z Urzędu.

s5

1.

Wynogrodzenie

z Ętułu Umowy pr./podojqce

Z|eceniobiorcy

od

Z|eceniodowcy

wynosi:

a.

Pobyi i uir4ymonie jednego pso w schronisku . 5,00 zł p|us 23% VAT, pobyt i ułrzymonie
w hote|u jednego koto - 3,00 zł + 237o VAT' zo kożdq rozpoczętq dobę, do końco pobytu

zwieaecio w hotelu;

b.

odb.or jednego allieaęcio |Ub więcej w tym somym miejscu

lronspoń do schronisko i ozroczenie chipem -

200

i

czosie, oroz ich

,@ zł + 23%v AT.

2.

Z|eceniodowco zobowiqzuie się aivrócić udokumentowone kovty kworontonny
w kierunku wściek|izny, które odbyty się W wyspecio|izowonej ku lemu plocówce, niezo|eżnie
'l
od wynogrodzenio p.4/podojqcego zgodnie z ust. .

só
Kwoty o kfórych mowo w

s5 Z|eceniodowco zobowiqzony

PKo BP s'A lll o/tódź s} 1020

3:178

jest

wpłocić no konto:

flno l3o2

0192 38ót

w lerminie l4 dni od olr4ymonio fokłury VAT zo wykononq ustugę.
97

Kożdo ze stron może |ÓTr,liqząć Umowę

z

zochowoniem iednomiesięcznego

wvpowiedzenio.

s8
Umowo zowońo iesł no okres od 2l |utego 20l 1 do 31 stycmio 2012r

se

1.

strony zobowiqzujq się wzg|ędem siebie do |ojo|ności oroz poufności

2.

slrony ponoszq odpowiedzio|nośó zo poprownośćinformocji przek@ylvonych sobie

w trokcie reolizocji niniejszego fecenio

3.

Wsze|kie zmiony ninieiszej Umowy wymogojq formy pisemnei w posłoci oneksu.

S9o
Ewenluolne społy rozstrzygoł będże Sqd włościwydlo siedźby Zleceniodowcy.

sl0
Umowo spozqdzono zostoło w dwóch jednobamiqcych egzemp|ozoch, po iednej d|o
kożdej ze siron.

Zlecenloblorco
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1

z dnia 3.01.2O12r

do umowy zawartej dnia 15.02.201 1r pomiędzy Gminą Jędrzejów z siedzibą
w Jędrzejowie u|. 11 Listopada 33 a, a Longinem Siemińskim prowadzącym
działalnośćgospodarczą pod nazwą Hote| dla Zwierząt i Ptactwa Domowego

wpisaną do Ewidencji Działa|nościGospodarczej pod nr ew. 53259 z siedzibą
w Łodzi, u|. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z fi|ią w miejscowości Wojtyszki 18,
gm. Brąszewice
s 1.
W umowie zawar[ą dnia 15'02'2011r $ 8 otzymuje brzmienie:
$

8. ,, Umowa zawańa jest na okres od

1 |utego 2o12r do 31 stycznia 2013r

'

Pozostałe paragrafy umowy nie ulegają zmianie.

s2.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|azach, po jednym d|a kaŹdej
ze sron.

s3.

Anekswchodzi wżycie z dniem 1 |utego2o12r.
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Aneks 2/20L2

z dnia 31.05.2012 r.

do umowy zawartej ]'5.02. 2012 r. pomiędzy:

Gminą Jędrzejów reprezentowana przez Marcina Piszczka _ Burmistrza

Longinem Siemińskim prowadzqcym działaInośćgospodarczq pod nazwą Hotel

dtd zwierzqt

i Ptactwd Domowego.

S1
Nowe brzmienie otrzymuje 5 5

1. Wynagrodzenie

z tytułu umowy przypadajace Z|eceniobiorcy od ZIeceniodawcy wynosi:

a. Pobyt iutrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku. 6,00 zł + 23YoYAr, za

kaŻdą rozpoczętą dobę, do

końca pobytu zwierzęcia W hoteIu, także W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy.

2.

skreś|onV

s2
Nowe brzmienie otrzymuje 5 8
Umowa zawarta jest na okres od 21.02. 2011

r. do 31. 01. 2013 r

53
Niniejszyaneks obowiązuje od dnia 01. 06' 2072

r.

94
PoZostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

55
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzempIarzach, po jednym dIa każdej ze stron.
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Nr 3
z dnia 10.0'1 .2013r

do umowy zawartej dnia 15'02.201 1r pomiędzy Gminą Jędrzejów z siedzibą
w Jędrzejowie u|. 11 Listopada 33 a, a Longinem Siemińskim prowadzącym
działa|nośćgospodarczą pod nazwą Hote| d|a Zwierząt i Ptactwa Domowego
Wpisaną do Ewidencji Działa|nościGospodarczej pod nr eW. 53259 z siedzibą
w Łodzi, u|. Kosodrzewiny 56 |ok. 2 oraz z fi|ią w miejscowości Wojtyszki .1B,
gm. Brąszewice

s

1.

W umowie zawartej dnia 15.02.2011r $ B otrzymuje brzmienie:
$ 8' ,, Umowa zawań'a jest na okres od 1 lutego 2013r do 31 s|ycznla 2014r,,
Pozostałe paragrafy umowy nie u|egają zmianie.

s2

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dla każdej
ze stron.

s3.

Aneks wchodzi w zycie z dniem 1 lutego 2013r.
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ANEKS Nr4

z dnia

do umowy zawartej dnia

21 .01

.2014r

z siedzibą
Longinem Siemińskim prowadzącym
działa|nośćgospodarczą pod nazwą Hote| d|a Zwierząt i Ptactwa Domowego
wpisaną do Ewidencji Dziata|nościGospodarczej pod nr ew. 53259 z siedzibą
w Łodzi, u|' Kosodrzewiny 56 |ok. 2 oraz z fi|ią w miejscovłościWojtyszki 18,
gm ' Brąszewice
w Jędrzejowie u|.

15'02.201

1,1 Listopada

33

s

1r pomiędzy Gminą Jędrzejów

a' a

1.

W umowie zawańej dnia 15.02.2011r $ 8 otrzymuje brzmienie:
$ 8. ,, Umowa zawańa jest na okres od 1 |utego 2014r do 31 stycznia 201 5r

''

Pozostałe paragrafy umowy nie u|egają zmianie.

s2

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym d|a każdej
ze stron.

s3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 |utego 2014r.
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