
UMOWA

zawarta w dniu <*:?.. stycznia 2015r. pomiędzy
Fundacją Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko,
adres Zbludowice 48, 28-100 Busko Zdrój nr NIP 655191 1686 , nr REGON 260123592,
wpisana do Krajowego rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000265951
reprezentowana przez : Kuklińska Danuta - Prezes Fundacji
zwaną dalej „ Wykonawcą,
a
Gminą Stopnica, ul Kościuszki 2,28-130 Stopnica REGON:291010783 NIP 655-17-68-527
reprezentowanym przez:
Ryszarda Zycha - Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica - Agnieszki Nowak

Zwanym dalej „ Zamawiającym"

§1-

l . W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
usługę przetrzymywania bezdomnych psów z terenu Gminy Stopnica w Schronisku dla
bezdomnych Zwierząt w Busku Zdroju prowadzonym przez Wykonawcę.
2. Warunkiem przyjęcia bezdomnych zwierzaków do schroniska limitującym jednocześnie
ich ilość jest przekazany w nieodpłatne użytkowanie w 20 1 2r. Wykonawcy jeden boks.

§2

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich działań zmierzających do
adopcji zwierząt /psów/przekazanych do schroniska z terenu Gminy Stopnica.
2.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazywania informacji

dotyczących zwierząt /psów / z terenu Gminy Stopnica.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prawa kontroli przebiegu pobytu zwierząt

przekazanych do schroniska z terenu Gminy Stopnica.

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę 14400 zł / czternaście tysięcy czterysta
złotych/.
2. Opłata za przetrzymanie każdej sztuki zwierzęcia w schronisku pobierana będzie
jednorazowo kwota w wysokość 1600 zł. /słownie tysiąc sześćset złotych)w oparciu
o rachunek Wykonawcy.
3.Dopuszcza się możliwości zmiany wysokości wartości przedmiotu umowy w §3 pkt.l które
będą wynikały z ilości przekazanych do schroniska zwierząt.
4.W przypadku mniejszej ilości oddanych do schroniska zwierząt wartość umowy zostanie
skorygowana w sposób następujący( ilość zwierząt x opłata za l szt = wartość rzeczywista).
5. Kwota opłaty zostanie przekazana przelewem na rachunek Bankowy Wykonawcy
prowadzony przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju - m Filia Busko
38851700070010019785990001 w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku.



§4.

Zmiana cen, wynikające ze zmiany kosztów utrzymania schroniska może nastąpić po
wprowadzeniu do umowy stosownego aneksu.

§5.

Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r.

§6.

Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.

§7.

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagać będą zgody pisemnej obu stron w
formie aneksu, pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
właściwy do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla Wykonawcy.

§9.

Umowa została sporządzona w 3 ech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Gminy
i l egz. dla Wykonawcy.
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