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UMOWA Nr 112009

Zawartaw dniu 9.02.2009 r. pomiędzy GminąŁadzicezsiedzibąwŁadzicachprzy ul.
Wyzwolen ia 36, 97 _ 5 6l Ładzicę NIP 7 7 2-22-6|-328 REGON 590648 1 5 5

reprezentowall.ąprzęz:
- W jta Gminy Ładzicę _ PaniąJoannę Zieliilską
- Przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy - Pani Iwony Paul
zw anąw dalszej części umowy''Z1ecęniodawcą''

a Fundacj ą"ZWIERZYNIEC'' z siedzibąw Wieluniu przy
98-300 Wieluri NIP 8321 95 6574 REGON 731653791
Zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS
2006 r. - reprezentowanej przez:

Prezęsa Fundacji - Panią Krystynę Dorotę Krryminską
zwanąw dalszej częŚci umowy ''Wykonawcą''.
Zosta1e Zawarta umowa o treŚci następującej:

ul. 18-go Stycznia l3L,

00002 15068 z dnia 24 stycznia

s1

Zleceniodawca z\eca, a Wykonawcaprzyjmuje do wykonania usfugę odbioru
zlokalizowanych bezdomnych ps w z tęręnu gminy Ładzice, transportu orazich
ptzetrzymanie w schronisku dla bezdomnychrvłierząt w miejscowości Szcryty VWielunia
będącego własnościąFundacji "Zwierzyniec", zapewniając im godziwę warunki bytowania,
opiekę weterynaryjnąoraz szukanie dla nich nowych dom w.

s2

Wykonawca oświadcza,Żeprowadzonaptzęzniego działalność jest zgodnazprzepisami
prawnymi, na dow d częgo przedkłada kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 00002l5068 wydanego przęzSąd Rejonowy dla Łodzi- Śr dmieścia w Łodzi.

s3

odbi r ps w bezdomnych odbywał się będzie nazg}oszenie telefoniczne pracownik w
Refęratu Komunalnego Urzędu Gminy Ładzicę w terminie 24 godzin od chwili dokonanego
zgłoszenia.

s4

Zapłata za wykonanąusfugę (vłraz z transportęm do schroniska) wynosić będzie
brutto 700,00 zł (słownię siedemsętzłoĘch) za l psa umieszczonego w schronisku.
Zaprzyjazd na zgłoszenie, w wyniku kt rego nie dojdzie do odbioru psa zprzlczyn
niezaleŻnych od Wykonawcy, otrzyma onzapłatę w wysokości 100,00 zł (słownie sto
złotych).

1.

2.



ss
Przekarywanie nalezrości odbywaó się będzie na konto bankowe Wykonawcy Nr 17 l24O
3291 1111 0010 0558 5244 w banku PKo s.A. o^ń/'ieluń w terminie t4-tudni licząc od
daty wpływu fakfury.

s6

od nalężności nie uregulowanej w obowirylljącymtęrminie mogąbyć naliczaneustawowe
odsętki zanłłokę.

s7

Niniejsza umowa zawartazostaje naczas nieokreślony i wiąe silony od dnia l.03.2OO9 r. .

Istnieje możliwość romłiązania umowy przęzkaŻdąze stron z zachowanięm
j ednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

s8

Wszystkie zmiany treści umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego
przez obydwie strony.

se

Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie majązastosowanię
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s10

Umowę niniejszą spotzLdzono w czterech jednobrzmiących egzemplaruachw tym dwa
egzemplarze dla Wykonawcy i dwa dlaZ|ęcęniodawcy.

Wykonawca
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ANEKS Nr 4
z rlnia 17 stycznia2014 r.

do umowy nr llŻ009 zawaftej w dniu 9.0Ż'2009 r. pomiędzy Gminą Ładzice reprezentowaną przez

W jta Gminy Ładzice Panią Joannę Zieliliską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Paul

a

Fundacją ,,ZWIERZYNIEC'' zsiedzibą w Wieluniu przy ul. l8-go Stycznia l3l reprezentowanąprzez

Panią Krystynę Dorotę Krzymiliską _ Prezesa Fundacji

Zawalty pomiędzy:

- Gminą Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-56l Ładzice,NlP 77ŻŻ261328, REGON 590648l55'

zw al1ą w da l szej tre śc i u m ow y,,Zleceni od awcą'', repreze ntow aną przęz:

W jta Gminy Ładzice Wiolettę Pichit
a

Fundacją ,rZWIERZYNIEC'' Z siedzibą w Wieluntu

NIP 8321 95 65] 4, RE'GON 73165379l Zwaną w
reprezentowaną przez:

prezesa Furrdacji Krystynę Krzymiliską

o następującej treści:

przy Lrl. l8-go Stycznia l3l, 98-300 Wieluti,

dalszej treści umowy ,,,ZleceniobiofC4'''

$r
Znienia się $ l ulllowy' kt ry otrzymuje następrrjące brzmienie:

,,Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjrnuje do wykonania usługę odbioru zlokalizowanych

bezdomnych ps w z terenu Gminy Ładzice, transportu oraz ich przetrzynyvvanie w schronisku dla

bezdomnych zwierząt w miejscowości Szczyty k/Wielunia będącego własnością Fundacji

,,Zwierzyniec'', zapewniając im godziwe warunki bytowania, opiekę weterynaryjną) w szczeg lrrości:

sterylizację i kastrację, szczepienie przeciw wściekliźnie, trwałe znakowanie ps w (czipowanie),

zabiegi profilaktyczlre w zakresie zwalczania ekto- i endopasożyt w oraz prowadzenie działa
adopcyjnych.

s2
Znienia się $ 4 ust' l umowy, kt ry otrzymuje następujące brzmienie:

,,Zapłata za wykonaną usługę (w r az z transportem do sclrron i ska) obej muj e :

- chipowanie 30,00 Zł + 23yov AT
- szczepienie 20,00 zł + 23%o Y AT
- sterylizacja 200,00 zł + Ż3%oY AT
- kastracja l00,00 zł1 23yovAT
- opłata jedrrorazowa za obsługę i utrzymanie psa wynosi l .000,00 zł + Ż3 % v AT

s3
Dodaje się ust. 3 $ 4, kt ry otrzymuje brzmienie:

,,Wymienione w ust. l $ 4 usługi potwierdzone zostaną kaŻdorazowo informacją przesłaną do

Zleceniodawcy.
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Pozost ałe części un-lowy zostaj ą bez zlnian.
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Aneks sporządzono
Zlęceniobiorcy.

w 3 jednobtzmiących
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ęgzemp|arzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla
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