
UMOWA

zawarta w dniu 28.01.2013 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

Gminą Kunów, 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B, NIP: 661-21-59-982 zwaną w dalszej części

umowy Zleceniodawcą reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy - Beatę Duda

a
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik" Sp. zo.o.z siedzibą w Janiku ul. Borowska l,
27-415 Kunów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X
Wydział Gospodarczy pod nr 0000031802, NIP 661-20-67-369, Regon 291225756, posiadającym
kapitał zakładowy w wysokości 1.546.500,00 zł reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Krystynę Skrzypczak

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

§1

1. Zleceniobiorca (Schronisko) zobowiązuje się przyjmować z terenu Gminy Kunów bezdomne
zwierzęta dostarczone przez Gminę, zapewniając im warunki egzystencji zgodne z wymogami
określonymi w Regulaminie Schroniska.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Gminy Kunów w ilości do 15 szt.

rocznie.
b) Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
c) Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno - bytowych przetrzymywanym

zwierzętom.
d) Utylizacja padłych zwierząt.

§2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia
28.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia
w formie pisemnej.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy od każdej sztuki zwierzęcia (psa lub kota) Zleceniodawca
zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w kwocie:

• l .800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) - opłata za przyjęcie psa,
• l .000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - opłata za przyjęcie kota.

2. Faktury wystawiane będą każdorazowo w ciągu 14 dni licząc od dnia przyjęcia bezdomnych
zwierząt do schroniska.

3. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt l płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni



od daty wystawienia faktury na konto Zleceniobiorcy: BGŻ Oddział Ostrowiec 22 2030 0045
1110000002094230.

4. Każdorazowo przed przekazaniem zwierzęcia do Schroniska należy telefonicznie uzgodnić
termin przekazania.

§4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności - wyłącznie
w formie pisemnej.

§5

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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