
UMOWA Nr RIT

Zawarta w dniu 01.01.2015r. pomiędzy Gminą Bolesławiec pr/,y ul Rynek l, 98-430
Bolesławiec NIP 997 013 65 03, REGON 250855541

Reprezentowana przez:

- Wójta Gminy Bolesławiec - Pana Leszka Dominasa

- przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy - Pana Jarosława Jeziorowskiego

Zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"

a Fundacją „Zwierzyniec" Organizacją pozarządową z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18-go
Stycznia 131, 98-300 Wieluń, NIP 8321956574, REGON 731653791 zarejestrowanej
w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000215068 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zwaną dalej
„Zleceniobiorcą"- reprezentowanej przez:

- Prezesa Fundacji - Panią Krystynę Dorotę Krzymińską

Zostaje zawarta umowa o treści następującej:

§1

Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru zlokalizowanych
bezdomnych psów z terenu Gminy Bolesławiec, transportu oraz ich przetrzymanie
w schronisku Nr 10093401 dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska
108, gmina Działoszyn będącego własnością Fundacji „Zwierzyniec"., zapewniając im godne
warunki bytowe poprzez:

l . Wyżywienie

2. Opiekę weterynaryjną w tym: 14-dniową kwarantannę, odrobaczanie, odpchlenie, leczenie,
kastracja lub sterylizacja, chipowanie.

3. Prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych z Gminy Bolesławiec

4. Szukanie i zawieranie umów z osobami adoptującymi.

§2

Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność jest zgodna z przepisami
prawnymi, na dowód czego przekłada kserokopie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000215068 wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi.

§3

l . Odbiór psów bezdomnych odbywał się będzie na zgłoszenie telefoniczne pracowników
Referatu Infrastruktury Technicznej i środowiska Urzędu Gminy
w Bolesławcu w terminie 24 godzin od chwili dokonanego zgłoszenia o ile zgłoszenie
nastąpiło do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty do godziny 9:00.
W sytuacjach nagłych (np. pogryzienie człowieka) usługa będzie wykonana niezależnie
od dnia tygodnia czy świąt.
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2. Zlecając wyłapanie zwierzęcia Zleceniodawca zobowiązany jest wskazać miejsce gdzie

dane zwier/ę pr/ebywa, opis zwierzęcia oraz inne informacje przydatne do wykonania
zlecenia.

§4
l . Zapłata za wykonaną usługę wynosić będzie:
a) za przyjęcie l szt. suki ISOOzł + 23% VAT
b) za przyjęcie l szt. psa 1400 zł + 23% VAT

Powyższa zapłata obejmuje:
a) transport do schroniska
b) chipowanie - 30.00zł
c) szczepienie - 20.00zł
d) kastracja - 200.00zł
e) sterylizacja - SOO.OOzł
2. Za przyjazd na zgłoszenie, w wyniku którego nie dojdzie do odbioru psa z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy, otrzyma on zapłatę w wysokości 200zł netto (słownie:
dwieście złotych)

3. Za usługę wykonaną w dzień wolny od pracy bądź święto Zleceniodawca poniesie
dodatkową opłatę w wysokości 300.00zł netto (słownie: trzysta złotych)

§5

Przekazywanie należności odbywać się będzie na konto bankowe Wykonawcy podane na
wystawionej fakturze w terminie 7 dni licząc od daty wpływu faktury.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przy przyjmowaniu bezdomnych zwierząt
urządzeń i środków, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani też nie
zadają im cierpienia.

§7

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2014r do 31.12.2017r.

Istnieje możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8

Wszystkie zmiany treści umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez
obydwie strony.
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Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdą zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i powołanych tam
aktów prawnych (tj. Dz. U. 2003r. Nr 106 póz. 1002 j.t) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zleceniodawca: Wykonawca:

Fundacja ,rZwionrvn>icir'1'

.
NIP 832-19-56-574




