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uMowA NR 11/2012

Zawarta w dniu 01.03.2012 r. pomigdzy:
Gmin4 Biala, Biala Druga 4b,98-350 Biala,
reprezentowan4 przez:
W6jta Gminy mgr inL. Slawomira Swigonia,
zw anq dalej,,Z AMAWIAJAC YM"
a

FLINDACJAt,',ZWIERZYNIEC" z siedzibq w Wieluniuprzy ul. 18-go Stycznia l3l,
98-300 Wieluri, REGON 731653791, NIP 832-19-56-574 zai"jerirowanA w
Krajowym Rejestrze s?dowym Nr KRS 0000215068 z dnia 1g sierpnia 2004 r.,
reprezentowan4 przez:
Krystyn g Dorotg Krzemiris kq - p r ezesa Fundacj i
zwanej w dalszej czqici umowy,,WYKONAWCA"

$1.

Zamawiaj}cy z\eca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugg odlawiania
bezdomnych zwierzTt na terenie Gminy Biala, transportu oraz ich przetrzymywania
w schronisku dla zwierz4t w miejscoworici Szczyty,zapewniaj4c im godziwe warunki
i opiekg weterynaryjnq orazprzygotowanie do adopcji.

$2.

Wykonawca o6wiadcza, 2e prowadzona przez niego dzialalnosi jest zgodna z
przepisami prawnymi na dow6d czego przedklada kserokopig wpisu-do fr-ajowego
Rejestru s4dowego Nr 0000215068 wydanego przez s4d Rejonowy w N.odzi.

$3.

Odlawianie bezdomnych zwierzqt odbywa6 sig bgdzie na zgloszenie telefoniczne
upowaznionego pracownika Urzgdu Gminy w okresie 2a godi. od chwili dokonania
zgloszenia.

s4.

zaplataza dokonanq uslugg odbywad sig bgdzie wg stawki:
200,00 zl (slownie: dwieScie zt.) plus 23Yo podatku VAT za odlowienie i
transport I szt. psa,

7,40 zL (slownie: siedem zl.) plus 23yo pod,atku vAT za 1 dobg pobyu psa w
schronisku,

Faktury za uslugg bpdA wystawiane na koniec miesi4ca od momentu pobytu psa w
schronisku.



ss.

Przekazywanie naleznodci odbywai sig bgdzie na konto bankowe wykonawcy M l71240 3291 1111 0010 0558 5244 w banlu PKo S.A. o/Wieluri w terminie 14 dnilicz1c od daty wplywu faktury do Urzgdu Gminy.

s6.

umowa zostaje zawatta na Qzas,nieokreSlony od dnia 01 .03.2012 r. w sytuacjachkrJ'tYcznYch (np. pogryzienie czlowieka) usluga bgdzie wykonyw ana niezaleznie oddnia tygodnia cry swi4t. za uslugg wytJnan4 w wolny- dzien bqdL swigtozamawiaj4cy poniesie dodatkow4 oplaig w wysokosci 300,00 zL. ( slownie: tr4tstazl.) plus 23o/o podatku VAT.
w przypadku niewywiqzania sig przezstrony z umowy mokenast4pii jej rozwi qzaniew trybie natychmiastowym.

dz.

zmiany w umowie wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

s8.

w sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow? majq zastosowanie przepisyKodeksu Cywilnego.

$e.

Sp{un"y 
. 
sporne wynikajqce z niniejszej umowy beda rozstrzygane w s4dziepowszechnym.

$ 10.

umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dlakazdej ze stron.
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ANEKS NR 1

DO UMOWY NR lll20t2 Z DNIA 01.03.2012r.

$L otrrymuje brzmienie:

Wykonawca zabezpiecza w ramach obowi4zk6w stanowiqcych przedmiot
umowy:

1. Wy2ywienie
2. OpiekE
3. Szukanie os6b chgtnych do adopcji
4. Prowadzenie ewidencji zvvierzqt z Gminy Biala
5. OpiekE weterynaryjn4, w zakres kt6rej wchodzi:
- czipowanie,
- I 4'dniowa kwarantanna,
- odrobaczenie,
- odpchlenie,
- szczepienia przeciwko w6ciekl iinie,
- leczerie,
- kastracja lub sterylizacja,
- usypianie Slepych miot6w,
- w drastycznych i benradziejnych prrypadkach chorobowych - eutanazja
zwierzgcia z zachowaniem obowi4Tk6w wynikaj4cych z przepis6w Ustawy z
dnia 16.09.2011r. o ochronie zwierzqt (Dz.lJ. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 ze
zm.).

$4 otrzymuje brzmienie:

Zaplataza wykonanq usfugg wyniesie :

- 20,-zlplus23Yo VAT - szczepienie przeciwko w6ciekliZnie,
- 30,-zl plus 23o/o VAT - czopowanie,
- 100,-zlplus23Yo VAT - kastracja,
. 200;z] plus 23 % V AT - sterylizacja,
- 200,-zlplus23%o VAT - odlowienie i transport,
- 7,-z-l plus 23Yo VAT - za I dobg pobytu psa w schronisku.

Pozostale paragrafy umowy pozostaj4 bez zlrrian.
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Ba rba mgr in2. Siawomir iwigort

scH RoftlsKo DtA zwl ERd,AT
NR 10093401

Szeyty, ul. Wielufiska 108
98-355 Dzialosryn

Fu ndacja,,Zwierzyn ieco
98-300 Wielu6, ul. 18 Styczniy'f Sl
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