
UMOWA

Zawarla w dniu 10. 01.2018 r, ponrigdzy Gminq llolcslawioc,

ul Rynck 1,98-430 Boleslawicc NIP 997 013 65 03, ItltGON 250855541

reprezenlow anq przez:

- W6jta Gminy Boleslawicc - Pana Lcszka Dominasa

- przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy - Pana Jaroslawa Jcziorowskicgo

zwan4 w dalszej czgSci umowy ,,Zleceniodawcq"

a Fundacjq ,,, Zwierzyniec "

Organizacj4 pozarz4dowq z sicdzib4 w Wicluniu przy ulicy: 18-go Stycznia l3l'
98-300 Wielurfi, NIP 8321956574, IIEGON 731653791 zarcjestrowanej

w Krajowym Rcjcstrze S4dowym Nr KRS 0000215068 z dnia 18 sicrpnia 2004 r.
zwanq dalq,,Zleceniobiorc4"- reprezcntowaneJ przcz'.

- Prczcsa Fundacji - I'aniq Krystyng, Dorotg Krz.ymirisk4

Zostaic zawarla unrowa o lreSci nastgpuiqcci:

$r.

Zleceniodawca zleca, a wykonawca przyimujc do wykonania uslugg odbioru zlokalizowanych

bezdonrnych ps6w z terenu Gminy Bolcslawicc, transpoflu oraz ich prT.etTlmanie

w schronisku Nr 10093401 dla bezdomnych zwicrz.4l w miciscowoici szczyty, ul. wiclufiska
108, gmina Dzialosryn bgd4ccgo wlasnoSciq Fundacji ,,Zwicrzynicc", zapcwniajqc im godnc

warunki bytowc poprzez:

I . Wy2ywienie

2. Opiekg weterynaryjn4 w tym: l4-dniow4 kwarantanng, odrobaczanie, odpchlenie, leczenic,

kastracja lub sterylizacja. czipowanic.

3. Prowadzenie ewidencji zwierz.qt przyjgtych z Gt'niny Bolcslawiec

4. Szukanie i zawieranie um6w z osobami adoptuj4cymi.

$2.

wykonawca oswiadcza, 2c prowadzona przcz nicgo dzialalnos6 .icsl zgodna z przcpisami

prawnyn.ri. na dow6d czego przeklada kscrokopie wypisu z Kraiowcgo Re.icstru S4dowego

Nr0000215068 wydanego przez Sqd l{cjonowy dla \'odz'i - ircidmieSoia w \'odzi



1.

s3.

Odbi6r ps6w bezdomnych odbywal sig bgdzie na zgloszenie telefoniczne pracownika

ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy, oraz pracownik6w oczyszczalni Sciek6w

w Boleslawcu w terminic 24 godzin od chwili dokonanego zgloszenia o ile zgloszenie

nast4pilo do godziny l3:00 od poniedzialku do pi4tku, a w soboty do godziny 9:00.

W sy'tuacjach naglych (np. pogryzienie czlowieka) usluga bgdzie wykonana niezaleanie

od dnia tygodnia czy Swiqt.

Zlecaj4c wylapanie zwierzgcia Zleceniodawca zobowi4zany jest wskaza6 miejsce gdzie

dane zwierzg przebywa, opis zwierzgcia oraz inne informacje przydatne do wykonania

zlecenia.

s4.

1. Zaplata za wykonan4 uslugg wynosii bgdzie:

a) za przyjEcie I szt. suki I 500 zl + 23'A V AT
b) za przyjgcie I szt. psa 1400zl + 23"6YAT

Powy2sza zaplata obcjmujc:
a) transport do schroniska

b) czipowanie - 30.0021

c) szczepienie - 20.0021

d) kastracja - 200.002t

e) sterylizacja - 300.002t

2. Za przyjazd na z$oszenie, w wyniku kt6rego nie doidzie do odbioru psa z przyczyn

niezalebnych od Wykonawcy, olrzyma on zaplatg w wysoko5ci 200 zl netto (slownic:

dwie6cic zlotych)

3. Za uslugg wykonan4 w dzieri wolny od pracy b4d2 Swigto Zleceniodawca poniesie

dodatkow4 oplatg w wysokoSci 300.0021 netto (slownie: trrysta zlotych)

$s.
Przekazywanie nale2nosci odbywad sig bgdzie na konto bankowe Wykonawcy podane na

wystawionej fakturze w terminie 7 dni licz4c od daty wplywu faktury'

$6.
Zleceniobiorca zobowi4zury jest do stosowania przy przyjmowaniu bezdomnych zwierz4t

urzqdzeh i Srodk6w, kt6re nie powodujq zagroaenia dla Zycia i zdrowia zwierzq\ ani tez nie

zadaj4 im cierpienia.



$7.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 10.01.2018 r. do 31. 12.2018 r.

lstnieje mo2liwo6d rozwiqzania umowy przez kaid4 ze stron z zachowaniem

jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia.

$8.

wszystkie zmiany tre6ci umowy wymagaj4 sporz4dzenia pisemnego aneksu podpisanego przez

obydwie strony.

$e.

Do wszystkich spraw nieuregulowanych w ninieiszej umowie znajdq zastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ochronie zwietz4t i powolanych tam

akt6w prawnych (rj. Dz. u. 2003r. Nr 106 poz. 1002 i.t) oraz odpowiednie prz-episy Kodeksu

Cywilnego.

$ t0.

Umowg niniejsz4 sporz4dzono w dw6ch .iednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla

kaZdei ze stron.
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