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Zawarta rv dniu 0l .03.2012 r. pomigdzy:
Gmin4 Biala, Biala Druga 4b,98-350 Biala,
rcprezentowanq przez:
Wojta Gnriny nrgr inZ. Slawomira Swigolria,
zwan4 dalej,,ZAMAWIAJ,{C\'\4"
a
FUNDACJA ,,ZWIERZ)'NIEC" z siedzibq.w Wieluniu przy ul. l8-go Srycznia l3t,
98-300 Wieluri, REGON 731653791, NIP 832-19-56-574 zarejestrowanq rv
Krajowym Rejestrze SEdo*ym Nr KRS 0000215068 z dnia 18 sierpnia 2004 r.,
reprezentowanq przez:
Krystyrg Dorotg Krzemifisk4 - Prezesa Fundacji
zwanej w dalszej czgSci umowy ,,WYKONAWCA"

$1.

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugg odlawiania
bezdomnych zwierzqt na terenig Gminy Biala, transportu oraz ich przetrzymywiuria
w schronisku dla zwierzqt w miejscowo5ci Szczyty, zapewniajqc im godziwe warunki
i opiekg weterynaryjnq oraz przygotowanie do adopcji.

$2.

Wykonawca oiwiadcza, 2e prowadzona przcz niego dzialalnoSi jest zgodna z
przepisarni prawnymi na dowod czego przedklada kserokopiq wpisu do Krajowego
Rcjestru Sadorvego Nr 0000215068 wydanego przez S4d Rejouowy w tr-odzi.

s3.

Odlau,ianie bezdomnych zu'ierz4t odbywai sig bgdzie na zgloszenie telefoniczne
upowaZnionego pracorvnika Urzgdu Gminy w okresie 24 godz. od chwili dokonania
zgloszcnia.

s4.

Zaplata za dokonan4 usluge odbl,rvai sig bgdzie wg stawki:
.- 200,00 zl (s.lownie: drvieScie z-.1.) plus 23yo podatku VAT za odiowienie

transpofi I szt. psa,

- 1 ,00 zl (slownie: siedem zl.) plus 23%o podatku VAI za I dobg pobytu psa rv
schronisku,

fakturry za uslugg bgd4 wl,stawiane na koniec rniesiqca od monlcntu pobytu psa \\'
schronisku.



ss.

i'Ii*iry""1" nale2no6ci odbywad sig bgdzie na konto bankowc Wykonar,vcy Nr l?1240 3291 llll 0010 0558 5244 rv banku pKO S,A. o/Wielurl w t€nnuric l4 (lr)i
licz4c od daty *,plywu laktury do Urzgdu Gminy.

$6.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokredlony od dnia 01.03.2012 r. W syluac:j:rch
krytycznych (np. pogryzienie czlowieka) usruga bgdzie wykonywana nrezarcinrc oddnia tygodnia czy Swiqt. Za uslugg wykonan4 w wolny dzien b{ld2 lrvigro
Zamawiajqcy poniesie dodatkowq oplatq w wysoko5ci 300,06 A.1 slownic: rrzysra
zi.) plus 23% podarku VAT.
W prz, ypadku niewywiqzania sig przez strony z umowy mo2e nast4pii jej rozrviilzanie
w trybie natychmiastowym.

st.
Zmiany w umowie wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

$8.

Y .tryu*:"h ._nieuregulowanych niniejszq umow4 majq zastosowanre przeprsy
Kodeksu Cywilnego.

se.

Sprawy.spome wynikajqce z niniejszej umowy bgdq rozstrzygane w sqdzie
powszechnym.

s 10.

Umorve sporz4dzono w dw6ch jednobrzrniqcych egzemplarzach po jcdnynt dla
kaZdej ze stron.
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ANEKS NR 1

DO UMOWY NR 1112012 Z DNIA 01.03.2012r.

gl otrzymuje brznrienie:

Wykonawca zabezpiecza w ramach obowi4zk6w stanowiqcych prz.cdnriol
umowy:

l. Wy2ywienie
2. OpiekE
3. Szukanie os6b chqtrych do adopcji
4. Prowadzenie ewidencji zwierzqt z Gminy Biala
5. Opiekg weterynaryjn4 w zakres kt6rej wchodzi:
- czipowanie,
- I 4-dniowa kwarantanna,
- odrobaczenie,
- odpchlenie,
- szczepienia przeciwko w5ciekliZnie,
- leczenie,
- kastracja lub sterylizacja,
- usypianie Slepych miot6w,
- w drastycmych i beznadziejnych przypadkach chorobowych - eutanazja
zwierzpcia z zachowaniem obowi4,zk6w wynikajqcych z przepis6w Ustawy z
dnia 16.09.201 I r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z.c
zm.).

$4 otrzymuje brzmienie:

Zaplata za wykonanq uslugq wyniesie:
- 20,-zl plus 23Yo YAT - szczepienie przeciwko wSciekliZnie,
- 30,-zl plus 23Yo VAT - czopowanie,
- 100,-zl plus 23%t VAT - kastracja,
- 200,-zl plus 23 %:o Y AT - sterylizacja,
- 200 ,-A plls 23Yo VAT - odlowienie i transport,
- 7 ,-zl pkts 23Vo Y AT - zz I dobg pobytu psa w schronisku.

Pozostale paragra$ umowy pozostajq b ez zmian.
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