
uMowA NR rrl20r2

Zawana w dniu 01.03.2012r. pomi€dzy:
GminqBiata, Biala Drusa .1b, 98-3 50 Biala,
repreze owdqprzez:
Wojta cminy 69rinz. Slawomira Swigonia,
zwoq dalej,,ZAMAWIAJ4CYM"

FUNDACJA,.ZWIEMYNIEC" z siedzibqw wieluniu przy ul. l8-so Siycznia
l3l. 98-350 Wielun, REOON 731653791, NIP 832-19-56-574, zarcjeslrowanq
w Krajo*tm Rejestrze Sadosym Nr KRS 0000215068 z dnia l8 sier?nia
2004r., reprezentowd.tprzez:
r,rystyna Dorola Krz€minskq Prezesa Fundacji
zwdej w dahzej czesci umowy ,.WYKONAWCA'

sl

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usiuge odlawiania
bezdomnych zwierzqt na lerenie C{niny Biaia, lransporlu oraz ich
pEechoryvoia w schronisku dla zwierzqtu w miejscowosci Szczyly.
zapeMiajqc im godziwe warunki i opiek€ weterynaryjnq oraz przysotowmie do

!2

wykonawca oswiadcza, 2e prowadzona przez nieso dzialalnos6 .jest zsodna z
przepisami prawnymi na dowod czego przedklada kserokopia s"isu do
Krajoweso rejestru Sadoweso Nr 0000215068 rydanego. przez Sqd Rejonowy

s3

Odtawianie bezdomnych zwiefzqt odbywad siq bgdzie na zsloszen;e
telefonicae upowaaionego pracoMika Uzedu Gminy w okresi€ 21 godzin od
chwiii dokonania zsloszenia.

s4

Zaplata za dokonmqustuAe odb)vaa s;ebedzie wg slawkil
- 200,00 zl GtoMier dwieScie zl.)plus 23% poda*u VATaodlowie ei

- 7,00 21 (sloMie: sieden zl.)plus 23%podatku VAT za I dob€ pobltu osa w



faktury za usluga b9d{ wystawiane na koniec miesiqca od momentu pob).lu psa

Przekazyvmie nale2hosci odbywai sie bedzie na konlo bankowe Wykonawcy
ft 17 12403291 I I I10010 0558 5244 w bmku PKO S.A- o/Wielun w leminie
I 4 dn.. licac od dar) qpllqu fcluf oo | ?ldu Cmir).

s6

Unowa astaje awarta na cas nieokreSlony od dnia 01.03.2012r. W sytuacjach
krytycaych (np. posryzienie czlo*ieka) usluga bedzie rykonlvana
niezaleznie od dnia lygodnia czy Swiq| Za uslusq $ykonan{ w wolny dzien
bqdi Swirlo Zamawiajqcy poniesie dodatkowq oplala w wysokoici 300,00 zl

^ (slownie: lrzysta zt.) plus 23% podatku VAT.
W pzypadku nie$lwiqzania sie lzez srony z umo$ moze naslqpia jej
rozwiqanie w blbie natychmiaslowyn.
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Zmioy w unowie wymas.j4 ibmy pisemnej pod rygorem niewaaosci.

s8

w sprawach nieuregulowdycb niniejsz4 umowq maja zaslosowdie prrepisy
Kodeksu Cywilnego.

se

Spraly spome wlnikajqce z niniejsrej umowy bed{ rozslEygane w sqdzie

s10

Umowq sporz4dzono w dw6ch jednobrniacych eszenpl&zach po jednym dla

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEКS NR l
DO U:,0ヽVY NR l172012 Z DNIA 01 03 2012r

§1 0trZymuje bttmienie:

W,kOnaⅣca zabezpiecza w rmach obowiaZ40W SlmOwia,yCh pttedmiot
umo、γ:

I  WyかVienie

2 0piよQ
3 Szuleanie os6b ch,tlltll do adOpli

4 Prow“紬 t eMdenlizWL2● Z Gmi"Bida
5 0pieke Weterynattn、 w Zatesk O el、 vchodzl
―czipovanie,
-14‐uniαva k、varanmna,
‐odrobaczenie,

odp“kl le,

‐SZCZepienia pr7eci、vko、″

`ciekliaie,‐leczenie,

‐kastla.Ja lllo st,Hzala,
‐usypianie`lepych miot6″

,

‐Wd鵬,翔 th i beZnadzilnyCh pr,padkatll chorobo■ ,ch― eutmtta
zwierzccia z zachowaniem obowiaZkOW Wγ nikaJacych z przepis6w Ustか ″γz

dnia 16 09 2011l o ochronie avielzatの Z U z2003r,Nr 106,poz loo2震
zm)

§4 olr,mllJe brZmiemie:

Zaplata々 、vykonant u●■8£ 珈γniesiei

-20,zl plus 23%ヽ ろヽ T― szczeOiCnie przeciwko wScickliznie,
-30,‐zl plus 23%VAT― czopov anie,
‐100,―zl plus 23%VAT― kastlala,
‐200,―zl plus 23● ●VAT― st"li21a.
‐200,‐zl plus 23%VAT― odlowicnie i transporl,
‐7,‐zl plus 23%VAT― za l dob,pobメ u pSa w schЮ niまし

Pozostale pa刊ダa,um。■γ pozo,|■ bez Zmian
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