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Gminq Pietrorvipe lYielkie z siedzibq Urzgdu Gmin;- 47-{80 Pietro'ivice \Yielkie
ul. Szkolna 5, NIP 639-10-06-339, Regon 276258192. zw'ana dalej ..Zlecenioda.rca"
reprezentolvan4 przez
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Przedsigbiorstrvem Komunaln"vm SpSlka z o.o. w Raciborzu ul. K Adamczyka 10,
.,r,pisanym Co rejestru przedsiebiorc6i.v Krajo\,vego Rejestru S4dolvego ptzez Sad Rejonoll-w
r,v Gli'',vicach X W,vdzial Gospodaicz;" KRS pod numeiem 0000i25096, NiP 639-0A0-15-29,
Regon 27231i744. kapital zak1aCo."-v-v sp5iki 9"7$.A00.- zl. konto barkowe: NG Ba-,Lk

Slqski K-ce O/ Racib6rz,+9 1050 1328 1000 0004 0002 8791, reprezentorvmymprzez:

l/ lvlaridna Czerner Prezesa Zetz4du

zlvanvi'il da).ej .,ZIe ceniobi o rc 4", o nastepuj ac qj treS c i :

$1

Zieceniodar,vca zleca, a Zieceniobiorca przyj;nuje do r..,7-konania nastqpujace usiugi

i. Zlapanie. prz,r'.jecle i przer;zyrty-waaie beziomnych mvierz4t z Gmin-v- Pietror.vice
Wielkie.

2. Zaper-vnien-ie iezbgdnej opieki r,vetennarvj nei przelrz'r'm1,.lvanlm z*iezgtora.
3. Zaper-vnienie pcdsta'',roll-vch, niezbedn;,'ch lvarunk6lv socjalno b,fiow,v-ch

p t zetr zyr:tytvanyra zlvi erz g t om.
4. Wsp6lprac a z ltrzqCel:r Gminy.
5. Kas*acja i steryiizacj aprzeiizqyr.vanych zwiezet.

@
7 . Ltt.,-lizacj a padl.v*ch ztieru4t

(a

1. Uraorva zosta.je za'Naitana czas okle5lony' Co dnia vi
2. Umowa moze zostad roz-wi4zre,a pruez kazda ze stron za i-

w-lpo.,.ri edzenia r,v formie pisemnej .
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$3
Za l',,ykonanie uslug beCacych przedmiotem umow-v Zieceniooa.,vca zapiaci Zleceniobiorc,v
nastEpuj ac e r.v-l:raerodzeni e :

a) zaprzyjecie psa do schrcniska - 1.2-<0,00 zlotych (slor,r:ie: jeden t-r'siac drvieicie
pieidziesiat ziotych) * nalezny podatek VAT,

b) zaka2dorazolve przeprolvadzenie zabiegow ster-'-lizacji llzglgdnie kastracji zwierz4t
Z1 e c eni odaw c a zaplaci Zle c eniobiorc y nastgpuj 4c e wynagro dz eni e :

- kastracja psa - 280,- zlo\ch (dwieScie osiemdziesiat zi.) + nalezny podatek VAT,
- sterylizacja suki - 280,- zlofych (dwieScie osiemdziest4t zl.) + nalezny podatek VAT.
- czipolvanie psa/su-ki -2A,- ziotych (d'',vadzieSciazl.) + nalezny podatek VAT.
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$4

Wynagrodzenie platne bgdzie przez Zleceniodalvce w terminie i4 dni od datv rvystawienia

faktury' na konto Zleceniobiorcy: tNG B.S1. S.A. K-ce O,&.acib6rz m 49 10-i0 1328 1000

0004 0002 879t.

$s

Zleceniobi orca zastrzega sobie mozlilvoSi podrvyzki cen ustus raz \\ roku lv przypadku

rvzrostu cen utrzymania.

$6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda dokon)-tvane pod. rygorem niewaznoSci, *7l4cznie
lv formie pisemnej.

$7

W zakresie spraw' nieokreSlonych i,v niniejszej umowie stosuje sig przepisy kodeksu

cyrvilnego.

$8
Zleceniodawca informuje. 2e posiada rvdrozonr- i certy{ikowanv System Zau4dzarua

Srodowiskolvego wg nonn:/ PN-EN ISO 14001, rvobec tego Zleceniobiorca w tra*kcie

realizacji ninie.jszej umowy zcbolviazuje sig d,o zapozautia sig i przestrzegania wymagafi
s.vstemu okreSlonych lv dokumentacji systemotvej zamieszczonej na stronie
.,w.,r,v.pk-raciborz.pl zaldaC<a ISO 11001.

$e

Ureorvg sporz4dzono w' d.,','och jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egz. d1a kazdej

ze stron.
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