
U m o w a

zawarta w dniu 02.01.2015r. pomiędzy Gminą Krzanowice z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Krzanowicach ul. 15 Grudnia 5, NIP 639-19-88-851, zwaną dalej
„Zleceniodawcą" reprezentowaną przez:

Andrzeja Strzedulla - Burmistrza Krzanowic

Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu ul. K Adamczyka 10,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000125096,
NIP 639-000-15-29, Regon 272347744, kapitał zakładowy spółki 9.216.000,00,-zł,
konto bankowe: ING Bank Śląski K-ce O/ Racibórz 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791,
reprezentowanym przez:
l / Elżbietę Nowara - Wiceprezesa Zarządu
21 Alicje Grygiel - Prokurenta
zwanym dalej „Zleceniobiorcą" o następującej treści:

§ 1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:

1. Wyłapywanie, przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Krzanowice.

2. Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
3. Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno bytowych

przetrzymywanym zwierzętom.
4. Współpraca z Urzędem Miejskim w Krzanowicach.
5. Kastracja, sterylizacja przetrzymywanych zwierząt.
6. Utylizacja padłych zwierząt.
7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się po otrzymaniu zgłoszenia

z Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, na nr telefonu 32/415-88-44 do godz. 16°° lub
w godzinach od 16°° do 20°° na numer 606 615 768. Poza czasem pracy schroniska
będą przyjmowane wyłącznie psy agresywne zagrażające zdrowiu lub życiu
człowieka.

8. Reakcja na zgłoszenie nastąpi w czasie 2 godzin (dot. godzin pracy schroniska w dni
robocze, tj.: od godz. S00 do godz. 16°°) lub w czasie 4 godzin (dot. dni świątecznych
i niedziel oraz godzin poza godzinami pracy schroniska w dni robocze wyłącznie
w przypadku psów agresywnych zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka).

9. W przypadku, jeżeli w terminie 24 godzin od przywiezienia zwierzęcia do schroniska
znajdzie się właściciel zwierzęcia, Zleceniodawca zapłaci za usługę jedynie połowę
wynagrodzenia omawianego -w § 3 ust. l.

10. W przypadku, jeżeli interwencja okaże się bezskuteczna, Zleceniodawca zapłaci
za usługę 25% wynagrodzenia omawianego w § 3 ust.l.

§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie

od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.



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

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy od każdej sztuki zwierzęcia (psa) Zleceniodawca

zapłaci następujące wynagrodzenie:

• za wyłapanie i przyjęcie psa do schroniska - 1000,00 złotych
(słownie: jeden tysiąc złotych) + należny podatek VAT,

• za każdorazowe przeprowadzenie zabiegów sterylizacji względnie kastracji
zwierząt Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy następujące wynagrodzenie:

- kastracja psa - 260,- zł. (dwieście sześćdziesiąt złotych) + należny podatek
VAT,

- sterylizacja suki - 260,- zł. (dwieście sześćdziesiąt złotych)+ należny podatek
VAT.

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. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791.

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość podwyżki cen usług raz w roku
w przypadku wzrostu cen utrzymania.

§ 4
Wszelkie zmiany mniejszej 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 140 ' •. W załączeniu Polityka Środowiskowa Gminy Racibórz.

§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Dostawcy i jeden egzemplarz dla Odbiorcy.
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