
UMOWA Nr

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
z terenu Gminy Biała

-zawarta w dniu .&:h<....:;....£. !..... pomiędzy Gminą Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała zwaną

dalej „Zleceniodawcą" reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Białej

2. Skarbnika Gminy

a Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI", ul.

Dworcowa 24, 47-120 Żedowice, NIP 7561550144, REGON 531315480 zwanym dalej

„Zleceniobiorcą" reprezentowanym przez:

właściciela Gabrielę Bartoszek

§1-

l .Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami, w szczególności:

1. Wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia wraz z poszukiwaniem go w terenie -jeśli po

zgłoszeniu uciekło w niewiadomym kierunku.

2. Oddaniu go do schroniska, zapewnienie miejsca w schronisku.

3. Chwilowym przetrzymaniu w warunkach spełniających wymogi -jeśli zachodzi taka

potrzeba.

4. Zapewnieniu nadzoru weterynaryjnego, opieki weterynaryjnej -jeśli zachodzi taka

potrzeba.

5. Znalezieniu nowego domu - wyłapanemu zwierzęciu /adopcja/.

6. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie.

7. Zapewnienie miejsca, pomocy weterynaryjnej i transportu w przypadku zwierząt

gospodarskich wymagających opieki.

§2.

l .Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

od dnia <&.;0k£M. do dnia &&..&£?{?...

2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w

formie pisemnej.



§3.

1. Koszt wykonania usług:

1) Opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie - 420,00 zł brutto na miesiąc (w razie
potrzeby);

2) Odbiór bezdomnego zwierzęcia (psa i kota) z miejsca przetrzymywania - 560,00 zł brutto;

3) Odłowienie bezdomnego psa w terenie (wraz z szukaniem) - 610,00 zł brutto;

4) Odłowienie bezdomnego kota w terenie (wraz z szukaniem)- 620,00 zł brutto;

5) Wyłapania bezdomnego zwierzęcia i oddanie go do tzw. „adopcji" - 580,00 zł brutto (na prośbę
Gminy);

6) Podjęcie czynności zmierzających do wyłapania bezdomnego zwierzęcia z negatywnym skutkiem
(zwierzę uciekło w nieznanym kierunku) - 500,00 zł brutto;

7) Przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia przed przekazaniem go do schroniska, na prośbę Gminy,
lub na zalecenie weterynarza (zwierzę chore wymagające kwarantanny) - 27 zł / dobę
brutto;

8) Koszty dojazdu (Żędowice - gmina Biała oraz transport zwierzęcia do schroniska - 250 zł brutto)
+ podjęcie w/w czynności w dni wolne od pracy - 220,00 zł brutto;

10) Konsultacja weterynaryjna (opieka weterynaryjna) oraz zapewnienie transportu bezdomnym
zwierzętom gospodarskim - refaktura kosztów wystawionych przez lekarza weterynarii lub firmy
transportowej, z którymi mamy zawartą umowę (w razie potrzeby).

12) Zapewnienie miejsca dla dla zwierząt gospodarskich - 80,00 zł / dobę brutto (w razie potrzeby).

13) Zapewnienie miejsca w schronisku „ Fundacji S.O.S dla Zwierząt „ z siedzibą w Chorzowie
ul. Antoniów l, 41-508 Chorzów Maciejkowice . Koszt przyjęcia jednego psa wynosi ok. l 230 ,00
zł brutto .

2. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia wykonuje usługę max. do 4 godzin.

3. Wynagrodzenie zgodne z ust. l płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 10-ciu dni od daty

otrzymania faktury na konto Zleceniobiorcy 93890900062000000550420002 BS Zawadzkie.

§4-

Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi Zleceniodawcy należną fakturę na

GMINA BIAŁA, UL. RYNEK 10, 48-210 BIAŁA, woj. Opolskie NIP: 755-19-12-048, REGON:

531413343.



§5.

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

pisemnej.

§6-

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

§7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz, dla zleceniodawcy, a

jeden dla zleceniobiorcy.
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