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Umowa
" ?;xi.,ti I,1?[:,,i,ril,o *
N. CU:ooJ[/

zawarta w dniu Q.A.0y',.8Q.1J porrriqary:

cmin4 pietrowice wie-lkie z siedziba (* g4?.1&.{.ir.{&,t. .fule.he..{...,
NLp Gi.7:rQ:.Q6.:.trr5 x.soin e.Le.C.'i:i.4.i-4.." ,;i':..... .::.. . ..
zwan4 dalej,,Zleceniodawc4" reprezentowan4 przez:

t. On&.nq*..1h,+tra9t*1...-.(l.i.li*..€.ar..rr2.y.... ................. .

a

Przedsilbiorstwem Komunalnym Sp6lka z o.o. w Raciborzu ul. K Adamczyka 10,
wpisanym do rejestru przedsiQbiorcdw Icajowego Rejestu Sqdowego przez S4d Rejonowy
y cliwlcl+.I-Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 000d1250t6, 

^NIp 
639-OOO'_15-2i,

Regon 272347744, kapital zakladowy sp6lki 9.716.000,- zl, konto barkowei ING BaDk
Sl4ski K-ce O/ Racib6tz 49 lO5O 1328 IOOO OOO4 OOO2 8791, reprezetrtowa.n).rn przezi

l/ SlanislawaMucha - PrezcsaZtz.4dt

zwanym dalej ,,Zleceniobiolc4", o nast?puj4cej tesci:

b) zakadorczowe przeprowadzenie zabieg6w sterylizacji wzglgd[ie kastracji zwierz4t
Zleceniodawca zaplaci Zleceniobiorcy mstgpuj4ce *ynagodzenie:
- kastracja psa - 280- zlotych (dwiescieosiemdziesi4t zl.) r nalezny podatek VAT,- sterylizacja suki - 280- zlotych (dwie3cieosiemdziesi4t zl.) + nalezny podatek VAT.- czipowanie psa/suki - ......... zlotych (...,..,.........,...,,,,.......) + nalealy podatek VAT.

$l
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca pzyjmuje do wykonania nastgpuj4ce usfugi:l. Przyjgcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierz4t (ps6w) z terenu Gminy

w iloici do _......... sztuk rocznie.
2. Przed ptzekazaniem psa nalezy kdzdorazowo ustalii temin przekazania.

(nr telefonu do schroniska j24158844 lub 606615768).
3. Zapewnienie niezbgdnej opieki weterynaryjnej przetlzimywan).m z.,rierzQtom.
4. Zapewnienie podstawowych, niezbgdnych warunk6w socjalno bltowych

pEetrzlmyu anym zwieIzgtom.
5. Wsp6lpraca z Urzgdem Cminy.
6. Kastracja i sterylizacja przetrymyu,anych zwierz4t.
7. Czipowanie zwierz4t.
8. Utylizacja padlych zwierzqr.

62
L Umowa zostaje zawarta na czas oke on y" da dniaQ?.-./-\, eelt..r. Ao arriu .C:l.le,.1Q1l.
2. Umowa moze zostai rozwiaptna przez ka;zd4 ze stron za l-miesigcznym okesem

wypowiedzenia w formie pisemnej.

s3
Za \rykonanie uslug bgd4cych przedmiotem uo-rowy Zleceniodawca zaplaci Zleceniobiorcy
nastgpuj4ce wynagrodzenie:

a) zapzieciepsado scfuoniska - 1250 ziotych (slownie: j edentysi4cdwic(ciepigadziesiAt)
+ nalezny podarek VAT,

I\Ll
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\\ )nagrodzenrc platn< bgdzre przez Zleceliodawc9 w terminie 14 dni od daty \rystawicnia
l*l,l^i" I9l. Zleccnrobiorcl: INC B.Sl. S.A. K_ce O/Racib6rz * is ilio 1328 10000004 0002 8791.

s4

s5

s6

$7

Zlcceniobiorca zastrzega sobie mozliwoSi pod\&yzki cen uslug raz w roku w przypadku
wzroslu cen utrzvmania

ll'::*^. _1i,.i11,.riejszej 
umowl, bgdq dokonywane pod rygorem niewaznosci, w_r,l4czniew I0rmte ptsemnel,

W zakesie spraw nieokeSlonych w niniejszej umo$,ie stosuje sig przepisy kodeksu
cywilnego.

Zleceniodawca informuje, 2e po,iuau *ai$olony icertyfikowany System Zarz4dzania
Srodowiskowego wg normy PN-EN ISo r400i, wobec t"go zt"""niouio."" * t,ut"i"
realizacji niniejszej umo*y zobowi4zuje siq do zapoznania riq i prr".t.r"gurriu *y^ug_systemu okeslonych w dokumentJcji sysremowej ,u-i"a""rorr.i" na stronie\ !^ll-pl{r!qr pl zrkladta lsO ll00t.

$e
Umowl sporz4dzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplarzach po jednym egz. dla ka2dej
ze slron,

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

47-480 Pielrowice Wietkie
NIP 639-t0-08-33q
REGON 276258492
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