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UMOWA Nr 6140.17.2017
o przyjmowanie psów i kotów do schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt

z Gminy Olszanka

Zawarta w dniu 08 lutego 2017r. w Olszance, pomiędzy Gminą Olszanka,
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Olszanka - Anetę Rabczewską
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy - Joannę Kopij,
NIP 747-10-52-709, Regon 541032 tel. (77)412 96 83, fax: (77)412 96 83, E-mail ug@olszanka.pl
zwaną w treści umowy „Zamawiającą",
a -
FUNDACJĄ S.O.S. DLA ZWIERZĄT, 41-508 Chorzów -Maciejkowice, ul. Antoniów 1, która prowadzi
schronisko dla bezdomnych zwierząt pod numerem weterynaryjnym 24622401,
reprezentowanym przez:

II Anetę Motak - Członek Zarządu
21 Jarosława Motak - Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Wykonawcą", o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi:
1) Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olszanka

w ilości do 6 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 przetrzymywanych zwierząt.
6) Sterylizacja przetrzymywanych zwierząt.
7) Czipowanie zwierząt
8) Utylizacja padłych zwierząt.

Zwierzęta będą dostarczane do wykonawcy przez specjalistyczną firmę, świadczącą Usługi wyłapywania
zwierząt na terenie gminy Olszanka
Większa liczba psów niż wskazana w ust.1 pkt 1 może zostać przyjęta w zależności od posiadanych wolnych
miejsc w schronisku, po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą.

§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 08 lutego 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§3

Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następują
wynagrodzenie:

za przyjęcie psa do schroniska -1 230,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.

Zarejestrowano w rejestrze umów

podpis.



§4

Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania
, faktury na konto Wykonawcy: GetinBank nr 12 1560 0013 2367 0569 2079 0004

Wykonawca będzie wystawiał faktury każdorazowo po przyjęciu psa do schroniska.
Do faktury Wykonawca każdorazowo dołączy potwierdzenie przyjęcia psa do schroniska od firmy wykonującej
usługi wyłapywania zwierząt w Gminy Olszanka

§5

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie
w formie pisemnej.

2'. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, spisany zostanie stosowny aneks.

§6

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

§7

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