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Umowa zarejestrowana
w Centrałnym Rejestrze Umów

UMOWA NR

Zawarta w d n i u ? . . r . w Legnicy pomiędzy
, zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ reprezentowaną przez:

....
2.

Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s
w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, 59-220 Legnica, KRS: 0000124337, IX Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
NJP: 691-020-39-67, REGON: 390081536, Kapitał Zakładowy: 17.567.390,00 zł.

zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ reprezentowanym przez:

Józefa Wasinkiewicza - Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.2013.907. t. j. z późn. zm.) ustala się co następuje:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków przyjmowania psów
pochodzących z odłowów na terenie miasta . . T$Q@]&.Q{ ..... do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2 oraz określenie zasad ewentualnej sterylizacji suk
i kastracji psów przekazanych do schroniska.

§2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjmować psy określone w § l zgodnie
ze zgłoszeniem zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Schroniska ilość
psów, które mogą być przyjęte w ramach realizacji niniejszej umowy.

3. Zleceniodawca w porozumieniu z Kierownikiem Schroniska może wskazać psy i sukk
które podlegać będą sterylizacji i kastracji. Zabiegi będą wykonywane w miarę
możliwości schroniska.

§3

Za gotowość przyjęcia psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- Zleceniodawca będzie
ponosił opłatę zryczałtowaną w wysokości 300 zł netto miesięcznie na podstawie
wystawionej faktury VAT.

§4

Psy dostarczane będą przez upoważnioną osobę z ramienia Zleceniodawcy:



§5

Strony ustalają, że Zleceniodawca za przyjęcie jednego psa zapłaci za każdy dzień
jego pobytu w Schronisku do momentu zejścia z rejestru np. adopcji.
Stawka opłaty za jedną dobę pobytu psa w Schronisku wynosi 20 zł zgodnie
z Zarządzeniem nr 53/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia nowych stawek za usługi w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Legnicy.
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za sterylizację suki lub wykastrowanie psa
wyłącznie za faktyczną ilość wykonanych zabiegów, liczonych według następujących
cen jednostkowych za jeden zabieg:
1) sterylizacja suki o wadze do 30 kg za kwotę 230 zł + 8%VAT,
2) sterylizacja suki o wadze powyżej 30 kg za kwotę 280 zł + 8%VAT,
3) kastracja psa o wadze do 30 kg za kwotę 140 zł + 8%VAT,
4) kastracja psa o wadze powyżej 30 kg za kwotę 180 zł + 8%VAT.

§ 6

Pobyt psów w Schronisku będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami
i Regulaminem Korzystania z Usług Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

1. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania usługi następować będzie
w okresach miesięcznych, na podstawie faktury, stosownie do ilości przyjętych -
przekazanych psów oraz ilości dni pobytu w Schronisku oraz stosowanie do ilości
wykonywanych zabiegów, o których mowa w § 5 ust. 3.

2. Wynagrodzenie przysługujące ZLECENIOBIORCY w danym miesiącu rozliczeniowym
płacone będzie z rachunku ZLECENIODAWCY, w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT na konto ZLECENIOBIORCY w Banku Zachodnim WBK S. A. I o/Legnica
87 10902066 0000 0005 4200 0959

§9

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony zwierząt.

§10

1. Umowa zostaje zawarta na okres od . .ClP.t.**^lt r. do .. A*>.^. J&^J... r.
2. Strony ustalają, że każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem

l-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku umowa rozwiązuje
się z końcem miesiąca, w którym upłynął termin wypowiedzenia.



§11
Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zleceniodawcy z płacenia za pobyt psa przekazanego do
Schroniska na podstawie niniejszej umowy.

§12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla Zleceniobiorcy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§14

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden
dla Zleceniodawcy i dwa dla Zleceniobiorcy).
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