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Gmin4 Pietrowice Wielkie z siedzihl 47-480 pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5Nrp 0-lr4oo 6.55e . R;;;, ;ie.+- s.a.yl'2"G.-" 1# lii.iBrS
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Przedsigbiorstwem Komunalnym Sprilka z o.o. w Raciborzu ul. K Adamcryka 10,
wplsanym do rejestru przedsiEbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego p.r., si4d Rejonowy
w Gliwicach X wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000125096, NIp 63i-000-15-29,
Regon 272347744, kapital zakladowy sp6lki 9.816.000,- zl, konto bankowe: ING Bank
Slqski K-ce o/ Racib6rz 49 1050 1328 10000004 0oo2 8791, reprezentowanym przez:

1/ Stanislaw Mucha - Prezesa Zarz4du

zwanym dalej ..Zleceniobiorc4 ', o nastgpuj4cej treSci:

$1
Zleceniodawca zleca, a Zlec,eniobiorca przyjmuje do wykonania nastQpui4ce uslugi:l. Przyjgcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierzqt z terinu Gminy pietrowice

Wielkie.
2. Przed przekazaniem psa nale2y kazdorazowo ustalii termin przekazania.

(nr telefonu do schroniska 321415 Bg 44 lub 606 615768).
3. Zapewnienie niezbEdnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzEtom.
4. Zapewnienie podstawowych, niezbgdnych warunk6w socjalno _ bytowych

przetrzymy w any m zwierzqtom.
5. Wsp6lpraca z UrzEdem Gminy.
6. Kastracja i sterylizacja przetrzymywanych zwierzqt.
7. Czipowanie zwierzqt.
8. Utylizacja padlych zwierz4t.

$2l. Umowa zostale zawarta na czas okredlony do dnia 01.01.201gr. do dnia 31.12.201g

2. Umowa mole zostat rozwiqzana przez kuZdq ze stron za l-miesiEcznl,rn okesem
wypowiedzenia w formie pisemnej.

a) za przyjecie psa do schroniska - 1.350,00 zlotych (slownie: jedentysiEctrzystapiEidziesi4t
zlotych) + nalezny podatek VAT,

b) za przyjgcie kota do schroniska - 550,00 zlotych (slownie: pigiset pigcdziesiEt zlotych +
naleZny podatek VAT

c) zakaidorazowe przeprowadzenie zabieg6w sterylizacji wzglqdnie kastracji zwierzqt
Zleceniodawca zaplaci Zleceniobiorcy nastgpuj4ce wynagrodzenie:

\\u

$3
Za wykonanie uslug bEd4cych przedmiotem umowy Zleceniodawca zaplaci Zleceniobiorcy
nastgpuj4ce wynagrodzenie:
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$4
Wynagrodzenie platne bEdzie przez ZleceniodawcQ w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury na konto Zleceniobiorcy: ING B.S1. S.A. K-ce O/Racib6rz nr 49 1050 1328 1000

0004 0002 8791.

$s
Zleceniobiorca zastzega sobie mo2liwoSi podwyzki cen uslug raz w roku w przypadku
wzrostu cen utrzymania.

$6

Wszelkie zmiany niniej szej umowy bqd4 dokonywane pod rygorem niewaZnoSci, wyl4cznie
w lormie pisemnej.

$7

W zakesie spraw nieokreslonych w niniejszej umowie stosuje siE przepisy kodeksu

cywilnego.

$8
Ewentualne spory powstale na tle niniej szej umowy rozstrzyga Sqd wlaSciwy dla siedziby

Zleceniobiorcy.

$10

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym egz. dla kazdej
ze stron.
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$e
Zleceniodawca informuj e, 2e posiada wdroZony i certyfikowany System Zatzqdzania

Srodowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001, wobec tego Zleceniobiorca w trakcie

realizacji niniejszej umowy zobowi4zuje sig do zapoznania sig i przestrzegania wymagaf
systemu okeslonych w dokumentacji systemowej zutieszczonel na stronie

www.pLraqibgIzpl zakladka ISO 14001.

- kastracja psa - 280,- zlotych (dwieScie osiemdziesi4t zl.) + nalezny podatek VAT,
- sterylizacja suki - 280,- zlotych (dwie5cie osiemdziesi4t zl .) + nalezny podatek VAT.
- kastracja kocura - 140,- zlotych ( stoczterdzieSci zl) + naleZny podatek VAT,
- sterylizacj a kotki 140,- zlotych ( stoczterdzieSci zl) + naleZny podatek VAT.
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