
UMOWA

zawarta w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy:
Gminą Bałtów z siedzib:j: Bałtów 32, 27-423 Bałtów, zw:m:j w dalszej części umowy
Zleeeniodawe:j reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Bałtów - mgr inż. Andrzeja Jabłońskiego
a
Zakładem Unieszkodliwiania Odpad6w ",/anik" Sp. z o. o. z siedzibą w Janiku ul. Borowska
l, 27-415 Kunów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod nr 0000031802, NIl' 661-20-67-369, Regon
291225756, zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu - Panią Krysl).nę Skrzypczak
Wiceprezesa Zarz:jdu - P:ma Marka Nowaka.

I. Zleceniobiorca (Schronisko) zobowiązujc się przyjmować z terenu Gminy Bałtów bezdomne
zwierzęta dostarczone przez Gminę, zapewniając im warunki egzystencji zgodne z wymogami
określonymi w Regulaminie Schroniska.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bałtów,
b) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,
c) zapewnienie niezbędnych warunków socjalno - bytowych przetrzymywanym zwierzętom,
d) obligatoryjne wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt,
e) aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją przetrzymywanych zwierząt,
t) przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
g) utylizacja padłych zwierząt,
h) wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt do schroniska

zawierających w szczególności datę przyjęcia, opis przyjętych zwierząt; protokół będzie
podstawą do wystawienia faktury.

l. Zleceniobiorca zobowiązuje SIę do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia
04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

2. Umowa może być rozwiązana przcz każdą ze stron za l-miesięcznym okresem wypowiedzenia
w formie pisemnej.

I. Za wykonanie przedmiotu umowy od każdej sztuki zwierzęcia (psa lub kota) Zleceniodawca
zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w kwocie:
• cena za przyjęcie do schroniska jcdncgo dorosłego psa powyżej 6 m-cy: 1 900,00 złotych

brutto ( słownie: tysiąc dzicwięćsct złotych ), w tym podatek VAT wg stawki 23 %.
• cena za przyjęcie do schroniska jedncgo szczeniaka psa do 6 m-cy: l 500,00 złotych brutto

( słownie: tysiąc pięćset zlotych ), w tym podatek VAT wg stawki 23 %.



• cena za prZYjęCie do schroniska jednego kota powyżej 3 mACY:800,00 złotych brutto
( słownie: osiemset złotych ), w tym podatek VAT wg stawki 23 %.

• cena za przyjęcie do schroniska jednego kota do 3 mACY:600,00 złotych brutto ( słownie:
sześćset złotych ), w tym podatek VAT wg stawki 23 %.

2. Zleceniobiorca wystawi fakturę 14 dnia od daty przyjęcia zwierzęcia.
3. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt l platne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni

od daty wystawienia faktury na konto Zleceniobiorcy: Bank PKO S.A II Oddział w Ostrowcu
Św. - 53 1240 1385 lIII 0010 60036639.

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość podwyżki ccn usług raz w roku w przypadku wzrostu

cen utrzymania.
5. Każdorazowo przed przekazaniem zwierzęcia do Schroniska należy telefonicznie uzgodnić

termin przekazania.

1. Gmina Baltów zastrzega sobie prawo do kontroli Schroniska w zakresie sprawowania opieki nad
zwierzętami, informacji o postępowaniu z przekazanymi zwierzętami oraz dokumentów
potwierdzających właściwc prowadzenie Schroniska.

2. Raz na kwartal schronisko przedstawi Gminie zestawienie przyjętych zwierząt z terenu Gminy
Bałtów z informacją o ich losie.

Wszelkie zmiany mme.1szej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności - wyłącznie
w formie piscmnej.

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

Umowę spom)dzono w dwóch jcdnobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej

ze stron.
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