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Umowa nr 031/1/U/2016

spisana dnia 04.01.2016r. w Krzyżanowicach, pomiędzy Gminą Krzyżanowice, z siedzibą
w Krzyżanowicach 47-450, ul. Główna 5, NIP 639-198-63-61, REGON 276258440, zwaną dalej
"Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
Grzegorza Swobodę - Zastępcę Wójta Gminy Krzyżanowice, działającego na podstawie
upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Adamczyka 10,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS
0000125096, NIP 639-00-01-529, REGON 272347744, kapitał zakładowy spółki 9.716.000,00 zł, konto
bankowe: ING Bank Śląski S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:

1. Mariana Aleksandra Czerner - Prezesa Zarządu,
o następującej treści:

§1
•

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:
1. Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Krzyżanowice.
2. Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
3. W razie potrzeby wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji przyjętego zwierzęcia.
4. Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno-bytowych przetrzymywanym

zwierzętom.
5. Poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją zwierząt umieszczonych w schronisku.
6. Udostępnianie na żądanie Zleceniodawcy sprawozdań w zakresie ilości przyjętych/ poddanych

kastracji/ poddanych sterylizacji/ adoptowanych zwierząt z terenu Gminy Krzyżanowice.
7. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli schroniska.

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 04.01.2016r.
do31.12.2016r.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w 2016 roku od każdej sztuki zwierzęcia:
a) psa - Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie netto w kwocie 1250,00zł (słownie: jeden
tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
co daje kwotę brutto 1 537,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych 50/100).
b) kota - Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie netto w kwocie 90,00zł (słownie:
dziewięćdziesiąt złotych) oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje
kwotę brutto 110,70zł (słownie: sto dziesięć złotych 70/100).
2. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust 1. płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury na konto Zleceniobiorcy:
ING B. Śl. S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791.
3. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę kastracji bądź sterylizacji zwierzęcia przekazanego do
schroniska do kosztów, o których mowa w ust. 1 dolicza się kwotę:
a) pies - kwotę netto 270,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100), co wraz z podatkiem
VAT daje kwotę brutto 332,10zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote 10/100)
b) kot - kwotę netto 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), co wraz z podatkiem VAT daje
kwotę brutto 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych 60/100).
4. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 13 008,13 zł netto, co daje kwotę 16 000,00 zł brutto
(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).
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§4

W razie niezrealizowania lub stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto od każdej
sztuki zwierzęcia.

§ 5

Zmiana, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem bezskuteczności takiej zmiany.

§6

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

§ 7

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