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Zawarta w dniu w Wińsku 18 lutego 2015 roku pomiędzy:

Gminą Wińsko z siedzibą w Wińsku przy Placu Wolności 2, NIP 9880177504, Regon

931934963 zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ reprezentowaną przez Wójta Gminy Wińsko
Jolantę Krysowatą - Zielenica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Rafała Hossa
a

Lekarzem Weterynarii Usługi weterynaryjne Olvet Ryszardem Olszewskim Skokowa ul.
Wrocławska 2 a, 55-110 Prusice Właścicielem Schroniska dla Zwierząt z siedzibą w
Żylichnie 7 w Żychlinie NIP 9151011377, Regon 006318482 zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ
•

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku(t.j. Dz.U z 2013r, poz.907 ze zm.)

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania bezdomnych psów z Terenu Gminy Wińsko

w ilości do 10 psów rocznie.

§2

Zleceniodawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić ilość psów,które mogą być przyjęte

w ramach niniejszej urnowy.

§3

Za gotowość do przyjęcia psów do Schroniska Zleceniodawca będzie ponosił opłatę

miesięczną w wysokości 300 złotych netto + podatek VAT na podstawie wystawionej faktury

VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu

zleceniodawcy na fakturach.

§4

Psy dostarczone będą do Schroniska przez upoważnioną osobę wyznaczona przez

Zleceniodawcę.

§5
Strony ustalają że Zleceniodawca za przyjęcie psa do schroniska zapłaci za każdy dzień jego

pobytu 20 zł netto + podatek VAT do momentu wykreślenia psa z rejestru np. oddania psa

do adopcji.

Na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania.
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Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu

zleceniodawcy na fakturach.

§6

Rozliczenie z tytułu wykonania usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

§7

1.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2.Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§10
Ewentualne kwestie sporne w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez

właściwy sąd dla siedziby zleceniodawcy.

§11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

otrzymuje zleceniobiorca, a dwa zleceniodawca.

Sporządziła: B. Folkman
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