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zawarta w dniu 5 grudnia 2016 roku pomiędzy:

Gminą Trzebnica z siedzibą 55-100 Trzebnica, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego l,
N1P: 915-160-3730, Regon: 931935135, tel. 071/312-06-11,
zwaną dalej „Zleceniodawcą" reprezentowaną przez:

Daniela Buczaka - Sekretarza Gminy Trzebnica,
przy kontrasygnacie Barbary Krokowskiej - Skarbnika Gminy Trzebnica,

a

Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu ul. K Adamczyka 10,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000125096, NIP 639-000-15-29,
Regon 272347744, kapitał zakładowy spółki 9.716.000,- zł, konto Bankowe: ING Bank
Śląski K-ce O/ Racibórz 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791, reprezentowanym przez:

II Stanisława Mucha - Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zleceniobiorcą", o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:

1) Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy Trzebnica
w ilości do~ 10 sztuk rocznie.

2) Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
3) Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno - bytowych

przetrzymywanym zwierzętom.
4) Współpraca z Urzędem Gminy.
5) Kastracja i sterylizacja przetrzymywanych zwierząt.
6) Czipowanie.
"') Utylizacja padłych zwierząt.

2. Przed przekazaniem psa Zleceniodawca zobowiązany jest każdorazowo ustalić termin
przekazania.(nr telefonu do schroniska 32/415 88 44 lub 606 615 768).

§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia l stycznia 2017 roku do dnia

31 grudnia 2017 roku.

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

§ 3
Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie będącej iloczynem ilości wykonanych usług i ceny jednostkowej według
następujących stawek:
a) za przyjęcie psa do schroniska-1250,00 zł netto Z uj^urmistrza

(słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 00/100) -j^-należny podatek VAT. oLniel^^ucSak
ll\ r\ T i /Sekretarz
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b) za każdorazowe przeprowadzenie zabiegów sterylizacji względnie kastracji zwierząt
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy następujące wynagrodzenie:
- kastracja psa - 280,00 zł netto

(słownie: dwieście osiemdziesiąt 00/100) + należny podatek VAT
- sterylizacja suki - 280,00 zł netto

(słownie: dwieście osiemdziesiąt 00/100) + należny podatek VAT

c) czipowanie psa/suki 40,00 zł netto
(słownie: czterdzieśei-OQAOO-}-+ należny podatęlO/AT-

§4

Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury na konto Zleceniobiorcy: INGBank Śl. S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000
000400028791.

§ 5

Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość podwyżki cen usług raz w roku w przypadku
wzrostu cen utrzymania.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie
^w formie~pisenihej~~

§ 7

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego. Ewentualne sprawy mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony
będą rozstrzygać polubownie w ostateczności poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego
dla siedziby Zleceniodawcy.

§8
Zleceniodawca informuje, że posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania
Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001, wobec tego Zleceniobiorca w trakcie
realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania wymagań
systemu określonych w dokumentacji systemowej zamieszczonej na stronie
www.pk-raciborz.pl zakładka ISO 14001.

§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej
ze stron. ,,,.„,
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