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Zawartaw dniu 12.0l.Ż0l2r.pomiędzy Gminą Żyno zsiedzibą w Zytnli'e'# 
=

ul. Krótkiej 4,91-53Ż Zytno posiadającąnr NIP '77Ż'22'60-228

Ieplezentowan ąpr zez'.
Janusza Czap|ę_ Wójta Gminy
z\łanym dalej,,ZAMAWIAJĄCYN4''
a
FLrNDACJĄ ,,ZWIERZ\N1EC'' z siedzibą w Wie1uniu przy u1' 18-go Stycznia
131, 98-300 Wie1uń, REGON '73165379I, NIP 8321956574 zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000215068 z dnia 18 sierpnia 2004r
reprezentowaną przez'.
Krystynę Dorotę Krzymińską_ Prezesa Fundacji
Zwanej w dalszej części umowy ''W\'KONAWCĄ'
zostaje zawarta umowa następującej treści:

$1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuj e do wykonania usługę odławiania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy ŻyĄno, transportu oraz ich
ptzetrzymywania w schronisku dla zwierząt w miej scowości Szczyty,
zapewniając im godziwe warunki byowania i opiekę weterynaryjną.

$2
Wykonawca oŚwiadcza, że prowadzona plzez niego działalność jest zgodna
z przepisami prawnymi na dowód czego przedl<łada kserokopię wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000215068 wydanego przez Sąd
Rejonowy w Łodzi.

$3
odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na zgłoszenie
telefoniczne upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w okresie 24 godz.
od chił ili dokonania zgłoszenia'

$4
Zapłata za dokonanąusługę odbywać się będzie wg stawki:
_ 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotego) plus 23% podatku VAT
zajednego psa odłowionego i umieszczonego w schronisku.
- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 złotego) p1us 23% podatku VAT
zajednego kota odłowionego i umieszczonego w schronisku.

ss
Przekazywanie należności odbywać się będzie na konto bankowe Wykonawcy
Nr 17 1240 329I 1111 0010 0558 5Ż44 w banku PKo S.A. o/Wieluń
w teiminie 7 dniIicząc od daty wpłyrru faktury do Urzędu Gminy Zyno.



$6
Umowa zostaje zawarta na okres od 12 stycznia 2012r do dnia 31 grudnia 2012r
W sy.tuacjach krytycznych (np. pogryzienie. człowieka) usługa będzie
wykonywana nieza\eŻnie od dnia tygodnia czy Swiąt. Za usługę wykonaną w
wo1ny dzień od pracy bądŹ święto ZAMAWIAJĄCY poniesie dodatkowąopłatę
w wysokości 300,00zł (słownie : trzysta 00/100 złotego) plus 23oń podatku
VAT.
W przypadku nie wywiązywania się przez strony z umowy może nastąpić jej
rozwtęanie w trybie natychmiastowym.

$7
Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nięważności.

$8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

$e
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rczstrzygane w sądzie
powszechnym.

$10
Umowę sporządzono w dwóch j ednobrzmiących egzemplarzach po j ednym dla
każdej ze stron'
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Wielun 31.05.2014 r.

ANEKS NR.2
z dnia 31 grudnia 2013 r'

do Umowy nr. 4l2OI2 z'avłafte1w dniu 12.01.2012 r,

pomiędzy'c-i.ian"" z siedzibąw Żytnieprzy ul. IGótkiej 4,97-532 Zytno, NIP: 772-22-60'Ż28

,.p.""..rio**y m przezWójta Gminy Żytno _Pana Jullsza Czaplę,

zwanym dalej,,ZAMAWIAJACYM'
a
Fundaoją,,ZWIERZYNIERC"zsiedzibąwWieluniuprzyul.18-goStyczrria131,
NIP: 8j2-19-56 -574 reprezentowanąptzezPutiąKrysłnę Dorotę Krzymińską_ Prezesa

Fundacj i zwanej,,WYKONAWCĄ"
o następuj ącej treści:

$1

Zmienia się treśÓ pierwszego zdania $6 umowy, który otrzymuj e następujące brzmienie:

,,Umowa zóstaje źawańa na okres od 02 stycznia 2O|4 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.''

zmienia się $4
zapłala za dokonaną usługę wyniesie:
1.150,00 zł+23% VAT za 1zt. psa

1.250,00 ń+Ż3%YNI zal sŹ. SŃi
$2

Pozostałe części umowy pozostająbez zmiany.

$3
Aneks sporządzono w dwóch j ednobrzmiących egzemp\arzach po jedn1łn dlakaŻdĄ ze

shon.
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ANEKS Nr2
z dnia3l grudnia 2014

do Umowy nr 4/2012 zawartĄ w dniu 12'01'2012 r.

pomiędzy

Gminą Zytno, z siedzlbą w Żytnie przy ul. kótkiej 4' 9]-532 Zytr1o. NIP 7'72-ŻŻ-60-228
reprezentowaną przezWqta Gminy Żytno -Pana /r/,/1r',ł.2z ) ( l"u'zwanym,,ZAMAWIAJĄCYM' / ]

a

Fundacją ,,Zwierzyniec"' z siedzibą w Wieluniu przy ul- l8_go Stycznia l31, NIP 83Ż-1'9-56-574
fepręzentowaną przez P anią Krystynę Dorotę Krzymińską - Prezesa Fundacji
zwanej ,,WYKoNAWCĄ'

o następującej treści:

sr
Zmienia się treść pierwszego zdania $ 6 umowy, który otrzynuje następujące brzmienie''

,,Umowa zostaje zawarta na okres od 02 styczrua 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku".

$2
Zmteniasię$4umowy:
,,Zapłata za dokonaną usługę odby.wać się będzie wg stawki '

_ 1'500,00 zł+VAT za1szt. psa lub 1 szt' suki _ odłowionej i umieszczonej w schronisku''

$3
Pozostałe części umowy pozostająbez zmialy '

$4
Anei<s sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzefiplarzach,
po jednym dla kżdej Ze stron'
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