
UMOWA Nr 1/2009

Zawarta w dniu 9.02.2009 r. pomiędzy Gminą Ładzice z siedzibą w Ładzicach przy ul.
Wyzwolenia 36 , 97 - 561 Ładzice NIP 772-22-61-328 REGON 590648155
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Ładzice - Panią Joannę Zielińską
- Przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy - Pani Iwony Paul
zwaną w dalszej części umowy "Zleceniodawcą"

a Fundacją "ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18-go Stycznia 131,
98-300 Wieluń NIP 8321956574 REGON 731653791 "
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000215068 z dnia 24 stycznia
2006 r. - reprezentowanej przez:

Prezesa Fundacji - Panią Krystynę Dorotę Krzymińską
zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą".
Zostaje zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru
zlokalizowanych bezdomnych psów z terenu gminy Ładzice, transportu oraz ich
przetrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Szczyty k/Wielunia
będącego własnością Fundacji "Zwierzyniec", zapewniając im godziwe warunki bytowania,
opiekę weterynaryjną oraz szukanie dla nich nowych domów.

§2

Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność jest zgodna z przepisami
prawnymi, na dowód czego przedkłada kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000215068 wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.

§ 3

Odbiór psów bezdomnych odbywał się będzie na zgłoszenie telefoniczne pracowników
Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Ładzice w terminie 24 godzin od chwili dokonanego
zgłoszenia.

§ 4

1. Zaplata, za wykonaną usługę (wraz z transportem do schroniska) wynosić będzie
brutto 700,00 zł (słownie siedemset złotych) za l psa umieszczonego w schronisku.

2. Za przyjazd na zgłoszenie, w wyniku którego nie dojdzie do odbioru psa z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, otrzyma on zapłatę w wysokości 100,00 zł (słownie sto
złotych).



§ 5

Przekn/.ywnnie należności odbywać się będzie na konto bankowe Wykonawcy Nr 17 1240
3291 1 1 1 1 0010 0558 5244 w banku PKO S.A. O/Wieluń w terminie 14-tu dni licząc od
daty wpływu faktury.

§ 6

Od należności nie uregulowanej w obowiązującym terminie mogą być naliczane ustawowe
odsetki za zwłokę.

§7

Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony i wiąże strony od dnia 1.03.2009 r. .
Istnieje możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8

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

§ 9

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

§10

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa
egzemplarze dla Wykonawcy i dwa dla Zleceniodawcy.
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ANEKS Nr 4
z dnia 17 stycznia 2014 r.

do umowy nr 1/2009 zawartej w dniu 9.02.2009 r. pomiędzy Gminą Ładzice reprezentowaną przez
Wójta Gminy Ładzice Panią Joannę Zielińską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Paul
a
Fundacją „ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18-go Stycznia 131 reprezentowaną przez
Panią Krystynę Dorotę Krzymińską - Prezesa Fundacji
zawarty pomiędzy:

- Gminą Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, NIP 7722261328, REGON 590648155,
zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Ładzice Wiolettę Pichit
a
- Fundacją „ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wie luniu przy ul. 18-go Stycznia 131, 98-300 Wieluń,
NIP 8321956574, REGON 731653791 zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą",
reprezentowaną przez:
prezesa Fundacji Krystynę Krzymińską

o następującej treści:

§1
Zmienia się § l umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę odbioru zlokalizowanych
bezdomnych psów z terenu Gminy Ładzice, transportu oraz ich przetrzymywanie w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Szczyty k/Wielunia będącego własnością Fundacji
„Zwierzyniec", zapewniając im godziwe warunki bytowania, opiekę weterynaryjną, w szczególności:
sterylizację i kastrację, szczepienie przeciw wściekliźnie, trwałe znakowanie psów (czipowanie),
zabiegi profilaktyczne w zakresie zwalczania ekto- i endopasożytów oraz prowadzenie działań
adopcyjnych.

§2
Zmienia się § 4 ust. l umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Zapłata za wykonaną usługę (wraz z transportem do schroniska) obejmuje:
-chipowanie 30,00 zł + 23% VAT
- szczepienie 20,00 zł + 23% VAT
- sterylizacja 200,00 zł + 23% VAT
- kastracja 100,00 zł + 23% VAT
- opłata jednorazowa za obsługę i utrzymanie psa wynosi 1.000,00 zł + 23 % VAT

§3
Dodaje się ust. 3 § 4, który otrzymuje brzmienie:
„Wymienione w ust. l § 4 usługi potwierdzone zostaną każdorazowo informacją przesłaną do
Zleceniodawcy.

§4
Pozostałe części umowy zostają bez zmian.



§5
Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla
Zleceniobiorcy.
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