
UMOWA Nr l/2013

zawarta w dniu 02.01.2013r. pomiędzy Gminą Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała zwaną dalej

„Zleceniodawcą" reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Białej -Arnolda Hindera

2. Skarbnika Gminy- Klaudię Kopczyk

a Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI", ul. Dworcowa 24,

47-120 Żędowice, NIP 7561550144, REGON 531315480 zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

reprezentowanym przez:

właściciela Gabrielę Bartoszek

§1

l .Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami, a w szczególności:

1) Zapewnienia miejsca w schronisku;

2) Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami;

3) Odławiania bezdomnych zwierząt (psy, koty);

4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z obligatoryjną sterylizacją lub kastracją wyłapanego

bezdomnego zwierzęcia w schronisku bądź fundacji;

5) Poszukiwania właściciela dla wyłapanego zwierzęcia, tzw. adopcja zwierzęcia;

6)Zapewnienie miejsca, pomocy transportowej w przypadku zwierząt gospodarskich.

§2

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 2 stycznia 2013r.

do dnia 31 grudnia 2013r.

2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w formie

pisemnej.

§3

l. Koszt wykonania usług: '

1) Zapewnienie miejsca w schronisku w tym:

: a) bezdomnym zwierzętom - koszt przyjęcia dorosłego psa ł kota do fundacji „Mali Bracia" z siedzibą w

Opolu, z którym współpracuje Zleceniobiorca i ma zawartą umowę wynosi 861,00 zł brutto;

' bj!bezdomnym szczeniętom i kociętom - koszt przyjęcia do schroniska (S.O.S. dla zwierząt) bądź fundacji

(Mali Bracia) z którymi współpracuje Zleceniobiorca i ma zawarte umowy wynosi 799,50 zł brutto;

^•bezdomnym zwierzętom - koszt przyjęcia dorosłego psa i kota do schroniska „S.O.S. dla zwierząt" z

siedzibą w Chorzowie - Maciejkowicach, z którym współpracuje Zleceniobiorca i ma zawartą umowę

wynosi 984,00 zł brutto; x

(2|;Opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie (w razie potrzeby) - 420 zł brutto na miesiąc.

3) Odławianie bezdomnych zwierząt, w tym:

a) psa- 600,00 zł brutto; ̂

b) kota- 620,00 zł brutto; -



c) podjęcie czynności zmierzających do wyłapania zwierzęcia z negatywnym skutkiem (zwierzę uciekło w

nieznanym kierunku)- 450,00 zł brutto; /.

d) odbiór zwierzęcia z miejsca przetrzymania — 450,00 zł brutto. *•-

4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z obligatoryjną sterylizacją lub kastracją wyłapanego

bezdomnego zwierzęcia w schronisku (S.O.S dla zwierząt) i fundacji (Mali Bracia) - na podstawie

zawartych umów dot. współpracy z lekarzami weterynarii.

5) Poszukiwanie właściciela dla wyłapanego zwierzęcia tzw. adopcja zwierzęcia - 540,00 zł brutto. ;v

6) Przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia - 27 zł/dobę brutto. --̂

7) Koszt dojazdu do Gminy Biała i transport zwierzęcia do fundacji (Mali Bracia) bądź schroniska (S.O.S.,
V

dla zwierząt) wynosi 250,00 zł brutto, natomiast w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) dodatkowo 220,00 ^

zł brutto.

8) Zapewnienie miejsca, pomocy transportowej w przypadku zwierząt gospodarskich - w gospodarstwie

rolnym na terenie Gminy Biała u Państwa Barbara i Ginter Stein z miejscowości Gostomia - 80 zł/ dobę

brutto.

2. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia wykonuje usługę max. do 4 godzin.

3.Wynagrodzenie zgodne z ust.l płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 10-ciu dni od daty

otrzymania faktury na konto Zleceniobiorcy 93890900062000000550420002 BS Zawadzkie.

§4

Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi Zleceniodawcy należną fakturę na GMINA

BIAŁA, UL. RYNEK 10, 48-210 BIAŁA, woj. Opolskie NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie

pisemnej.

§6

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz, dla każdej ze stron.
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ANEKS NR 1/2013

z dnia 07.03.2013 r.

do umowy nr 1/2013 zawartej w dniu 02.01.2013 r. dot:

„Wykonanie zadania z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami".

pomiędzy Gminą Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała zwaną dalej „Zleceniodawcą" reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Białej -Arnolda Hindera

2. Skarbnika Gminy- Klaudię Kopczyk

a Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI", ul. Dworcowa 24,

47-120 Żędowice, NIP 7561550144, REGON 531315480 zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

reprezentowanym przez właściciela Gabrielę Bartoszek.

§1

1. Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust. l pkt 4 umowy nr jak wyżej, otrzymuje brzmienie:

„ 4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z obligatoryjną sterylizacją lub kastracją wyłapanego

bezdomnego zwierzęcia w schronisku";

2) w §3 ust. l pkt l uchyla się lit. a, umowy nr jak wyżej;

3) w §3 ust. l pkt l lit. b, umowy nr jak wyżej, otrzymuje brzmienie:

,,b) bezdomnym szczeniętom i kociętom - koszt przyjęcia do schroniska (S.O.S. dla zwierząt) z którym

współpracuje Zleceniobiorca i ma zawartą umowę wynosi 799,50 zł brutto";

4) w §3 ust. l pkt 4, umowy nr jak wyżej, otrzymuje brzmienie:

„4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z obligatoryjną sterylizacją lub kastracją wyłapanego

bezdomnego zwierzęcia w schronisku (S.O.S dla zwierząt) - na podstawie zawartej umowy dot. współpracy

z lekarzem weterynarii";

5) w §3 ust. l pkt 7, umowy nr jak wyżej, otrzymuje brzmienie:

„7) Koszt dojazdu do Gminy Biała i transport zwierzęcia do schroniska (S.O.S. dla zwierząt) wynosi 250,00

zł brutto, natomiast w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) dodatkowo 220,00 zł brutto".

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§2

§3

Postanowienia aneksu wchodzą w życie z dniem 07. 03. 20 1 3r.

§4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz, dla każdej ze stron.
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UMOWA Nr O j ̂

zawarta w dniu 4.^Uft(JxlCBpomiędzy Gminą Biała uL Rynek 10, 48-210 Biała zwaną dalej „Zleceniodawcą

reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Białej -Arnolda Hindera

2. Skarbnika Gminy- Klaudię Kopczyk

a Janem Stroka, Gabinet Weterynaryjny Wilków 43, 48-210 Biała NIP 755-160-89-36 REGON 532332747,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

reprezentowanym przez:

Jana Stroka.

§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania w szczególności następującą usługę:

1) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

2) Wykonanie zabiegów weterynaryjnych.

§2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z §1 niniejszej umowy w terminie od dnia

02.01.2013r.do31.12.2013r.

2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej.

§3

1. Koszt wykonania usługi:

1) W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia - 30,00 zł brutto;
URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ

2) Ocena stanu zdrowotnego zwierzęcia- 30,00 zł brutto; u|> Ryne|< |ą 4g„2JO Bia|a

3) Usypianie ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok - 192 zł brutto za^p%p0js^ie te] 977 433 7̂ 5 57
**,'": --'-̂ s

4) Wykonanie koniecznych zabiegów weterynaryjnych, w tym: kserokopii 7, o i Y g m a ć e m dokumentu

a) kastracja -30 zł brutto, ni Q ^

b)steryhzacja-50złbrutto. K I E R O W N I K
ReferalU5) Koszt dojazdu do miejsca zdarzenia - 0,8358 zł brutto za Ikm.

^ .̂.Zleceniobiorca za wykonanie usługi wystawi Zleceniodawcy należną fakturę na: GMINA BIAŁA, UL. RYNEK 10,

8̂-210 BIAŁA, woj. Opolskie NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 10 - ciu dni od daty otrzymania faktury na konto

Zleceniobiorcy: 44105014901000009063228614 ING BANK ŚLĄSKI.

§4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej.

§5

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz, dla każdej ze stron.
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