
U m o w a

zawarta w dniu .W. .0. .W. .?. .<.AUQ./U'. pomiędzy Gminą Głubczyce zwaną dalej „Zleceniodawcą"
reprezentowaną przez :

l . Jan Krówka - Burmistrz Głubczyc
2. Jerzy Wachowiak - Skarbnik Gminy Głubczyce

a. Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu, ui. Ada m czy ka 10
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS 00001250% reprezentowanym przez :

l . Krzysztof Kowalewski - Prezes Zarządu
2. Elżbieta Nowara - Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej „Zleceniobiorcą" wyłonionym w drodze zamówienia publicznego, którego wartość
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14000 EURO. Ustawa z dnia
10.06. 1 994r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 72 póz. 664 z 2002 roku z późn.
zmianami) o następującej treści:

§1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi :
1. Złapanie, przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Gminy Głubczyce w

ilości do 20 szt. rocznie.
2. Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
3. Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno-bytowych

przetrzymywanym zwierzętom.
4. Współpraca z Urzędem Gminy.
5. Utylizacj a padłych zwierząt.
6. Złapanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się po otrzymaniu zgłoszenia z Urzędu

Gminy Głubczyce, na nr telefonu 032/415-88-44 do godz. 16°° w czasie pracy
schroniska lub na nr całodobowy 502300733 poza czasem pracy schroniska. Poza
czasem pracy schroniska wyłapywane lub odbierane będą wyłącznie psy
agresywne zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka.

7. W czasie pracy schroniska , tj. : w dni robocze od godz. 8°° do 16°° reakcja na
zgłoszenie nastąpi w czasie 2 godzin. W dni świąteczne, niedziele oraz poza
godzinami pracy schroniska w dni robocze reakcja na zgłoszenie nastąpi w czasie 4 godzin
i realizowana będzie wyłącznie w przypadku psów agresywnych zagrażających zdrowiu lub
życiu człowieka.

8. W przypadku, jeżeli w terminie 72 godzin od przywiezienia zwierzęcia do schroniska
znajdzie się właściciel zwierzęcia, Zleceniodawca zapłaci za usługę jedynie połowę
wynagrodzenia omawianego w § 3 ust. 1.

9. W przypadku, jeżeli interwencja okaże się bezskuteczna, (przyjazd i nie schwytanie psa z
przyczyn nie zależnych od zleceniobiorcy) Zleceniodawca zapłaci za usługę jedynie
1 5% wynagrodzenia omawianego w § 3 ust. 1.

§2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia
l marca 2008 roku na czas nieokreślony.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem
wypowiedzenia w formie pisemnej z upływem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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§3-
t. Za wykonanie przedmiotu umowy od każdej sztuki zwierzęcia (psa) Zleceniodawca zapłaci

Zleceniobiorcy wynagrodzenie netto w kwocie:
• 900,00zł (słownie: dziewięćsetzł) + należny podatek VAT (obecnie 22%VAT) -w przypadku
przyjęcia wyłapanego psa.
• 1000,00zł (słownie: jedentysiączł) + należny podatek VAT (obecnie 22%VAT) -w przypadku
wykonania pełnej obsługi zgodnie z § l pkt. l

2. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt.. l płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 10-ciu
dni od daty otrzymania faktury na konto Zleceniobiorcy: ING B.Ś1. S.A. Katowice O/Racibórz nr 491050
13281000000400028791.

3. W przypadku znacznego wzrostu kosztów utrzymania Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmian
cen usług zawartych w umowie za zgodą Zleceniodawcy nie częściej niż raz w roku po wcześniejszym
przedstawienia na piśmie kalkulacji nowej ceny.

§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-
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu realizuje wdrożony System Zarządzania
Środowiskowego ISO 14001.

§7-
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz. dla każdej ze stron.
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