
Umowa N r . i > V r ,
dot. zapewnienie miejsca i opieki w schronisku na rok 2015

Zawarta w dniu ...02....Q'L./,Oli?.". ......... pomiędzy:

Gminą Biała mającą siedzibę w Białej, ul. Rynek 10, zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą",
reprezentowaną przez:

Burmistrza Białej - Edwarda Plicko;
Skarbnika Gminy - Klaudię Kopczyk;

Schroniskiem dla Zwierząt Nr 10093401, Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn, NIP
832-19-56-574 które prowadzi (pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii ) Fundacja
„ZWIERZYNIEC", zwaną w dalszej części „Zleceniobiorcą", reprezentowaną przez:

Prezesa Panią Krystynę Krzymińską

§1-
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjmować i utrzymywać bezdomne
zwierzęta odłowione z terenu gminy Biała.

2. Umowa będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami".

§2-
Zleceniodawca każdorazowo ma obowiązek informować Zleceniobiorcę o planowanym zamiarze
dostarczenia bezdomnych zwierząt z dwudniowym wyprzedzeniem.

§3.

1. Zleceniodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z hyclem w terenie odławiania i dowozu psów
do schroniska na własny koszt.

2.Zleceniobiorca zobowiązany jest zgodnie z art. l la ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997r. do:

a) zapewnienia miejsca w schronisku;
b) wykonania zabiegów weterynaryjnych w szczególności: kastracji, sterylizacji, usypianie

ślepych miotów;
c) zapewnienia nadzoru i opieki przez Lekarza Weterynarii;
d) poszukiwania właściciela dla bezdomnych zwierząt tzw. adopcja zwierzęcia.

§4.

1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi w §1 i §3 ust.2 niniejszej umowy ustala się na kwotę:
Jednorazowa opłata za przyjęcie jednego psa - l 857,30 zł/wraz z podatkiem VA17
Słownie : (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 30/100)

w tym : podatek VAT 23% : - 347,30 zł
kwota netto: -1510,00 zł



2. Strony ustalają, że po upływie 14 dni od ich dostarczenia do schroniska, zwierzęta staja się
własnością Zleceniobiorcy.

3. Potwierdzenie wykonania zapisów umowy nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia zwierząt.

4. Do 31.12.2015r. Zleceniobiorca ma obowiązek sporządzić sprawozdanie dot. realizacji zawartej
umowy, uwzględniając w nim przede wszystkim : ilość przyjętych sztuk zwierząt, jakie zabiegi
weterynaryjne zostały wykonane, czy została podjęta adopcja.

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

6. Wypłata należności nastąpi przelewem na konto podane na wystawionej fakturze, po stwierdzeniu
przez Zleceniodawcę wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez
Zleceniobiorcę faktury.

Cena określona w § 4 pkt.l nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

§6.

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez
Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca w wysokości:
1000,00 zł brutto.

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca
w wysokości 1000,00 zł brutto.

b) w razie nieterminowego regulowania należności Zleceniodawca płacił będzie odsetki
ustawowe.

§7-

Niniejsza umowa może być rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od
początku nowego miesiąca kalendarzowego.

§8.

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:

a) rażącego naruszenia warunków umowy;
b) w razie złożenia wniosku o upadłość lub rozwiązania funkcji;
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy;
d) gdy Zleceniobiorca przerwał świadczenie usług i przerwa ta trwa dłużej niż l miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.



,'

§9.

Umowa mniejsza zostanie zawarta na okres od daty jej podpisania do dnia 31.12.2015 roku

§10.

W sprawach nieuregulowanych Umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11.

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

§12.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, opatrzonego kolejnym numerem i
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz, dla Zleceniodawcy, a
jeden dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Fundacja „ZwH

SS-500 Wi&i,ń, ul. 18 StK
NIP 832-19-56-574

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
NR 1009340]

Szczyty, ul. WieluńsKa 108
98-355 Działoszyn

-
rzymińska,

GMINA BIAŁA
' • '-'S-210 Bsar;

;JVGJ. opo-
• ?;;'<] N1P 755-19

Klauzula informacyjna:

Urząd Miejski w Białej, zgodnie z art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje, że
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Biafej u). Rynek 10, 48-210 Biała
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z art. l la ustawy z dnia 21

sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie

o ochronie danych;
4) podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Oświadczani, że zapoznałem/tam się z powyższa klauzulą informacyjną



UMOWA Nr
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

z terenu Gminy Biała

zawarta w dniu A*UiA^MMK.w? pomiędzy Gminą Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała zwaną

dalej „Zleceniodawcą" reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Białej

2. Skarbnika Gminy

a Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI", ul.

Dworcowa 24, 47-120 Żedowice, NIP 7561550144, REGON 531315480 zwanym dalej

„Zleceniobiorcą" reprezentowanym przez:

właściciela Gabrielę Bartoszek

§1-
l

l .Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami, w szczególności:

ł . Wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia wraz z poszukiwaniem go w terenie -jeśli po

zgłoszeniu uciekło w niewiadomym kierunku.

2. Oddaniu go do schroniska (w sytuacji „awaryjnej" zapewnienia miejsce w schronisku).

3. Chwilowym przetrzymaniu w warunkach spełniających wymogi —jeśli zachodzi taka

potrzeba.

4. Zapewnieniu nadzoru weterynaryjnego, opieki weterynaryjnej -jeśli zachodzi taka

potrzeba.

5. Znalezieniu nowego domu - wyłapanemu zwierzęciu /adopcja/.

6. Zapewnienie opieki nad wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie.

7. Zapewnienie miejsca i pomocy weterynaryjnej i transportowej w przypadku zwierząt

gospodarskich wymagających opieki.

§2-

l .Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

od dnia O2,.Q/.:.2Q/.^. do dnia . . .

2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w

formie pisemnej.



§3.

1. Koszt wykonania usług:

1) Opieka nad wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie - 420,00 zł brutto na miesiąc
(w razie potrzeby);

2) Odbiór bezdomnego zwierzęcia (psa i kota) z miejsca przetrzymywania — 560,00 zł
brutto;

3) Odłowienie bezdomnego psa w terenie (wraz z szukaniem) - 610,00 zł brutto;

4) Odłowienie bezdomnego kota w terenie (wraz z szukaniem)- 620,00 zł brutto;

5) Wyłapania bezdomnego zwierzęcia i oddanie go do tzw. „adopcji" - 540,00 zł brutto (na
prośbę Gminy);

6) Podjęcie czynności zmierzających do wyłapania bezdomnego zwierzęcia z negatywnym
skutkiem (zwierzę uciekło w nieznanym kierunku) - 500,00 zł brutto;

7) Przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia przed przekazaniem go do schroniska, na prośbę
Gminy, lub na zalecenie weterynarza (zwierzę chore wymagające kwarantanny)
- 27 zł / dobę brutto;

8) Koszty dojazdu (Żędowice - gmina Biała oraz transport zwierzęcia do schroniska - 250
zł brutto) + podjęcie w/w czynności w dni wolne od pracy - 220,00 zł brutto;

10) Konsultacja weterynaryjna (opieka weterynaryjna) oraz zapewnienie transportu
bezdomnym zwierzętom gospodarskim - refaktura kosztów wystawionych przez lekarza
weterynarii lub firmy transportowej, z którymi mamy zawartą umowę (w razie potrzeby).

12) Zapewnienie miejsca dla dla zwierząt gospodarskich - 80,00 zł / dobę brutto (w razie
potrzeby).

13) Zapewnienie miejsca w schronisku w Raciborzu ( koszt przyjęcia jednego psa wynosi
ok. l 520,00 zł netto.) - tylko w sytuacji jeżeli schronisko z którym Gmina podpisała umowę
odmówiło przyjęcie zwierząt.

2. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia wykonuje usługę max. do 4 godzin.

3.Wynagrodzenie zgodne z ust.l płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 10-ciu dni od daty

otrzymania faktury na konto Zleceniobiorcy 93890900062000000550420002 BS Zawadzkie.

§4.



Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi Zleceniodawcy należną fakturę na

GMINA BIAŁA, UL. RYNEK 10, 48-210 BIAŁA, woj. Opolskie NIP: 755-19-12-048,

REGON: 531413343.

§5-

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie w

formie pisemnej.

§6.

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz, dla zleceniodawcy, a

jeden dla zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
Przedsiębiorstwo Usfug Produkcyjno*

Handlowych-Wielobranżowych
"G A 81"

Gabriela Bartoszek
46-120 Źędowice, ul. Dworcowa 7f

lei. kom.£06 185 965
j? .

Klauzula informacyjna:

Urząd Miejski \v Bialej, zgodnie : art. 24 ust. l ustawy : dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Bialej ul. Rynek 10, 48-210 Biala,
2) Pana/Pani dane osobowe przemarzane bada w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z art.

11 a usta\vy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt;
3) posiada Pan/Pani pra\vo dostępu do treści SM>oich danych osobowych oraz ich poprmvienia na warunkach

określonych w usta\vie o ochronie danych;
4) podanie danych osobowych jest niezbędne do pra\vidlowego przeprowadzenia postępowania

administracyjnego.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą klauzulą informacyjną

Sporządził:
Wydatek bieżący/Wydatek majątkowy

dota

data .. ...... poci ;:«••,
Wydatek r.s.eic; H '*« $w* \»>W•'••••"< " "•'•

dtl&l..



ANEKS Nr l

z dnia 02.04.2015r.

Do umowy nr GKZP.6140.3.2015 zawartej w dniu 2 stycznia 2015r. pomiędzy Gminą Biała z siedzibą w
Białej przy ul. Rynek 10, 48-210 Biała, Regon 531413343, NIP: 755-19-12-048, zwaną dalej
„Zleceniodawcą" reprezentowaną przez

Burmistrza Białej - Edwarda Plicko,
a

Gabrielą Bartoszek, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych „Gabi", ul. Dworcowa 24, 47-
120 Żedowice, NIP: 7561550144, REGON 531315480, zwanym dalej „Zleceniobiorcą" reprezentowanym
przez:

Gabrielę Bartoszek - właściciela.

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Biała.

W umowie wprowadza się następujące zmiany:
§1-

1. W § 1. ust, l pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Oddaniu go do schroniska (zapewnienie miejsca w schronisku wraz z opieką weterynaryjną - w miarę

możliwości).

2. W § 3 ust. l pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

Zapewnienie miejsca w schronisku S. O. S. dla zwierząt z siedzibą Chorzów - Maciejkowice, ul. Antoniów

l, 41-508 Chorzów - Maciejkowice wraz z: opieką i wykonaniem zabiegów weterynaryjnych (w

szczególności: kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów), poszukiwanie właściciela dla bezdomnych

zwierząt tzw. adopcja- l 230,00 zł brutto w miarę możliwości/ uzależnione jest to od miejsca w schronisku.

Do 31. 12.201 5r. zleceniobiorca ma obowiązek sporządzić sprawozdanie dot. realizacji zawartej umowy,

uwzględniając w nim przede wszystkim: ilość odłowionych zwierząt, oddanych do schroniska, w tym jakie

zabiegi weterynaryjne zostały wykonane w schronisku, czy została podjęta adopcja w schronisku, przez

Zleceniobiorcę + kserokopią umów adopcyjnych.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian

§2.

§3.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Gminy i jeden
dla Podmiotu.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Przedsiębiorstwo Usłuq Produkcyjn
Handlowych-Wielobranżowych

46-120 Żsdowice. u!. Dworeo-A-


