
Umowa

Zawarta w dniu ..!.(.....'....... pomiędzy:
Gminą Bliżyn z siedzibą w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn
NIP 663-12-57-935
reprezentowaną przez
Wójta Gminy Pana Mariusza Walachnię
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Aliny Wójcik,
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Fundacją ZWIERZYNIEC z siedzibą w Wieluniu 98-300, ul. 18 Stycznia 131 reprezentowaną
przez Prezesa Fundacji Panią Krystynę Krzemińską
zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1-
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjmować i utrzymywać

bezdomne psy odłowione na terenie Gminy Bliżyn.
2. Umowa będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia „Opieka nad bezdomnymi

zwierzętami".

§2.
l. Zleceniodawca każdorazowo ma obowiązek informować Zleceniobiorcę o planowanym

zamiarze dostarczenia psów z dwudniowym wyprzedzeniem.

§3.
1. Transport psów z miejsca tymczasowego przetrzymania do schroniska będzie realizowany

przez Prywatną Wielobranżową Firmę Usługową HART Dozór Sanitarno Porządkowy ul.
Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice. Koszty transportu na podstawie odrębnej umowy
pokrywać będzie Zleceniodawca.

2. Przed przewiezieniem psów do schroniska Zleceniodawca zobowiązany jest
wysterylizować i zaszczepić przeciwko wściekliźnie każdego psa. Każdy pies winien
posiadać aktualną książeczkę szczepień.

§4.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
- zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom wyżywienia, dostępu do wody i odpowiednich
warunków lokalowych,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej,
- przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt i innych przepisów związanych z ustawą.

§5.
l. Wynagrodzenie za wykonanie usługi określone w § l i § 4 niniejszej umowy, ustala się na

kwotę:
Jednorazowa opłata za przyjęcie jednego psa: 1300,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 0/100 gr)
Cena netto: 1056,91 zł
VAT 23%: 243,09 zł



2. Strony ustalają, że z momentem dostarczenia zwierząt do schroniska psy stają się
własnością Zleceniobiorcy.

3. Potwierdzenie wykonania zapisów umowy nastąpi na podstawie protokołu przejęcia
zwierząt podpisanego przez obydwie strony umowy.

4. Zapłata za każdorazową usługę następować będzie w terminie 7 dni od otrzymania przez
Zleceniodawcę faktury.

5. Wypłata należności nastąpi przelewem na konto bankowe podane na wystawionej
fakturze po stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania usługi będącej przedmiotem
umowy.

6. Cena określona w ust. l nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

§6.
Porozumienie zawiera się na czas określony od daty jej podpisania do 31.12.2014 r.
z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
wypowiedzenia umowy.

§7.
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez

Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości l 000,00 zł.
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez

Zleceniobiorcę z przyczyn, za które odpowiada Zleceniodawca w wysokości
l 000,00 zł.

§8.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§9.
Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy
i jeden dla Zleceniobiorcy.
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