
Umowa Nr ////2o'/ó

Zawarta W dniu 12 slycznla 2016 pomiędzy:
Gm ną Zytno Ż sled7bąw zy|aie qzy u] K'otk;el 4' 9/-532 Żytno
posiadającą NlP 949-02-99-458
reprezentoWaną przeZ:
M]rosława ociepę _ Wójta Gminy
zwanym da]ej''ZAMAW|AJĄCYM"
a
FUndaąą ,,zwierzyniec" z siedzibą W Wieluniu prŻy u| 18-go stycznia nr 1 3'1 

'98 300 yrlieluń REGoN 731653791 NlP 832-19-56-574
Zarcjestrowaną W Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRs 0000215068
z dnla 1B sierpnia 2004r,
IeprezentoWaną przeZ:
Krysiynę Dorotę KrŻymińską - Prezesa Fundacji
ZWaneJ w dalszej częśc] umowy '\^/YKoNAWCĄ'

Przedmrotem umowy jest.

sl
zamawiający Z|eCa' a Wykonawca przyjmuje do Wykonania usługę
oolawiania bezdomnych 7Wlerząt na telen'e Grri^y Żylno IlJnspoltu
oraz ich przeIrzymywania W schronisku dla zwierząt W mięjscov/ości Szczyty,
zapewniając im godziwe warUnki bytowania i opiekę Weterynary]ną'
Każdy pies przyjęty do schron]ska zostanie cznako\!0ny, zaszczepiony
p/Wściekliznie, poddany zabiegowj sterylizacji lub kastracji o le pozwoii na tc
sian Zdrowia' Wykonawca będzie poszukiwał osoby chętne do adopcji zwielzęc a

Wykonawca ośWiadcŻa Ze prowadzona
Z przepisami prawnymi' na dowód czego
decyzji.

s2
przez niego działalność jest zgodna
przedkłada kserokopie stosoWnych

s3
odławianie bezdomnych zwierząt odbywaó się będŻre na zgłoszenie telefoniczne
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy W okresie 24 godz' od chwili dokonania
zgłoszenia'

s4
Zapłata Za dokonaną usłLlgę odbywaó się będzje Wg stawki:
' 1 400,00 zł (Słownie: ]eden tysiąc czterysta złotych 00/100) plus 23% podatku VAT

za jednego psa odłow!onego i umieszczonego w schronisku'
'500 00 zł (słownie: pięcset złotych 00/100) plus 23% podatku VAT

Za jednego koia odłowionego 1 umieszczonego W schron]Sku'



s5

Przekazywanie należności odbwac się będzie na konto bankowe Wykonawcy
podane na fakturze Wysiawionej za Wykonaną usłUgę' W terminie 7 dni licząc
oo daly WplyWU laklury do U'Żędi] Gmlny Żytno'

s6

Umowa zostaje zawańa na okres od 12 styczn a 2016 r' do dnia 31 grudnia 2016 r'

W sytuacjach krytycznych (np' pogryZienie człowieka) uSługa będzje Wykonywana
rńezależnie od dnia tygodnia czy swiąt'
Ża usługę Wykonaną W Wolny dzień od pracy bądŹ śWięto zAMAWlAJĄcY poniesie
dodalkową opłatę W Wysokości 300'00 Zł (słownie: trzysta Złotych 00/100)
plus 23% podatku VAT
W przypadku nie WyW]ąZania się przez strony z umowy może nastąpic
jej rozwjązanie W trybie natychmiastowym'

s7

Zmiany w umowie Wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności'

s8

W sprawach nieureguIowanych niniejszą umoWą ma]ą zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

se

Sprawy sporne Wynikające Z niniejszej Umowy będą rozstrzygane
W sądzie powszechnym'

s 10

UmoWę sporządzono W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach' po jednym
dia każdej ze stron'
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