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UMOWA

Zawarta w dniu 10. 01. 2019 r. pomigdzy Gminq Boleslawiec ,

ul Rynek 1,98-430 Boleslawiec NIP 997 013 65 03' REGON 250855541

reprezentowan4 przez:

- W6jta Gminy Boleslawiec - Pani4 Dorotg Mak6wka

- przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy - Pana Jaroslawa Jeziorowskiego

zwanq w dalszej czgdci umowy ,Zleceniodawcq"

a Fundacjq ,, Zwierzyniec "

Organizacj4 pozarz4dow4 z siedzib4 w Wieluniu prry ulicy: 18-go Stycznia 131'

98-300 Wielurfi, NIP 8321956574, REGON 731653791 zarejestrowanej

w Krajowym Rejestrze S4dowym Nr KRS 0000215068 z dnia 18 sierpnia 2004 r'
zwan4 dalej,,Zleceniobiorc4"- reprezentowanej przez:

- Prezesa Fundacji - Pani4 Krystyng, Dorotg Krzymiriskq

Zostaje zawarta umowa o tre(ci nastgpuj4cej:

$1.

Zleceniodawca zlec4 a wykonawca przyjmuje do wykonania uslugg odbioru zlokalizowanych

bezdomnych ps6w z terenu Gminy Boleslawiec, hansportu oraz ich przetrzymanie

w schronisku Nr 10093401 d1a bezdomnych zwierz4t w miejscowosci Szczyly, ul. Wieluiska
178, gmina Dzialosryn bgd4cego wlasnosciq F'und acli 

',Zwierryniec", 
zapewniaj4c im godne

warunki b1'towe poprzezi

I . Wyzpvienie

2. Opiekg weterynaryjn4 w tym: l4-dniowq kwarantanng, odrobaczanie, odpchlenie, leczenie,

kastracja lub sterylizacj4 czipowanie.

3. Prowadzenie ewidencji zwrcrz4t pnyjqtych z Gminy Boleslawiec

4. Szukanie i zawieranie um6w z osobami adoptuj4cymi.

$2.

Wykonawca oSwiadcz4 2e prowadzona przez niego dzialalnosi jest zgodna z przepisami

prawnymi, na dow6d czego przeklada kserokopie wypisu z Krajowego Rejestru Sqdowego

Nr 0000215068 wydanego przez S4d Rejonowy dla tr odzi - Sr6dmieScia w tr-odzi'



s3.

Odbi6r psow bezdomnych odbywal sig bEdzie na zgloszenie telefoniczne pracownika

ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy' oraz pracownik6w oczyszczalni Sciekriw

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

nast4pilo do godziny 13:00 od poniedzialku do pi4tku, a w soboty do godziny 9:00.

W sl.tuacjach nagtych (np. pogryzienie czlowieka) usluga bgdzie wykonana niezaleinie

od dnia tygodnia czy 3wi4t.

Zlecaj4c wylapanie zwierzEcia Zleceniodawca zobowi4zany j est wskazad miej sce gdzie

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

zlecenia.

l.

$4.

Zaplata za wykonan4 uslugg wynosi6 bEdzie:

zagzyjgcie I szt. (bez wzglgdu na ple6 ) 1400 zl + 23o/o V LT
Powyisza zaplata obejmuje:
transport do schroniska

czipowanie - 30.0021

szczepienie - 20.0021

kasiracja - 200.002i

sterylizacja - 300.0021
jednorazowa oplata zapobyt zwierzgcia w schronisku

Za przyjazd na zgloszenie, w wyniku kt6rego nie dojdzie do odbioru psa z przyczp

niezaleZnych od Wykonawcy, otrzyma on zaplatg w wysokosci 200 zl netto (slownie:

dwie5cie zlotych)

Za ustugE wykonan4 w dzieri wolny od pracy b4d? Swigto Zleceniodawca poniesie

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

ss.
Przeka4rwanie nale2nodci odbywac sig bgdzie na konto bankowe Wykonawcy podane na

wystawionej fakturze w terminie 14 dni licz4c od daty wplywu faktury.

$6.
Zleceniobiorca zobowiqzany jest do stosowania przy przyjmowaniu bezdomnych zwien4t

wz4dzefii 3rodk6w, kt6re nie powoduj4 zagroircnia dla 2ycia i zdrowia zwtetz4t, ani tez nie

zadaj4 im cierpienia.

l.

2.

a)

a)

b)
c)
d)
e)

0



Niniejsza umowa zfrstaje z wafia na okres od

Istnieje mo2liwoSi roztt'd4zaria umowy
jednomiesigcznego okresu wlpowiedzenia.

$7.

10.01.2019 r. do 31. 12.2019 r.

orzez krtda ze stron z zachowaniem

s8.

wszystkie zrniany tresci umowy wymagaj4 sporz4dzenia pisemnego aneksu podpisanego przez

obvdwie stronv.

$e.

Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie znajd4 zastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy z drtra 2l sierpnia 1997r. o ochronie n|vierz4t i powolanych tam

akt6w prawnych (tj. Dz. u. 2003r. Nr 106 poz. 1002 j.0 oraz odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

s 10.

Umowg niniejsz4 sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jedn}nn dla

kazdei ze stron.
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