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UMoWA nr 4./5/2015
na Swiadczenie ustug Schroniska dla Malych Zwierzqtw Jeleniej G6ze

zawarta w dniu 02.02.2015 roku w Jeleniej Gorze pomigdzy Miejskim Pzedsiqbiorstwem
Gospodarki Komunalnej spolka z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq w Jeleniej G6rze ul. WolnoSci
Nr 161/163 zarejestrowanym w Sqdzie Rejonowym dla Wroclawia - Fabrycznej lX Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem 0000186967, posiadajqcym numer
identyfikacji podatkowej NIP - 611-020-36-41 oraz REGON - 230415527 o kapitale zakladowym
3.785.500 zlzwanym w dalszejczgSci umowy " Przyjmujqcym Zleceni€ ", w imieniu kt6rego dziala

Wodzimierz Miroslaw Stasiak - Prezes Zarzqdu Dyrektor Naczelny
a
Gminq Gromadka posiadajqcym numer identyfikacji podatkowej NIP - 612-16-36-272 oraz REGON
390648121zwanEw dalszej czgSci umowy "Zleceniodawcq" reprezentowanqptzez:

Dariusza Pawliszczy - W6jta Gminy
przy kontrasygnacie Adama G6ralewskiego - Skarbnika Gminy

s1
Zleceniodawca zleca, a Pzyjmujqcy Zlecenie przyjmuje do realizacji wykonania uslug popzez:
1. Przyjmowanie zwierzqt do schroniska doprowadzonych pzez mieszkahc6w Gminy w ilo6ci

do 14 sztuk bezdomnych psow.
2. Prowadzenie schroniska dla malych zwierzqt.
3. Pobyt dzienny zwiezqt.
4. Pzebadanie zwierzqt, odrobaczenie, leczenie zwierzqtw przypadku
5. Szczepienie ps6w przeciw wSciekli2nie.
6. Prowadzenie adopcji zwierzqt.
7. Usypianie zwierzEt w przypadkach koniecznych.
8. Usypianie Slepych miot6w.
9. Wywoz zwlokzwierzgcych do zakladu utylizacyjnego.
1 0. Prze prowadzan ie i nterwen cyj nego wylapyw ania zwierzqt wg potrzeb.
11. Steryli2acjg lub kastracjq zotiezql po 14 dniach pobytu w schronisku.

s2
Szczeg6lowe zasady prowadzenia odlow6w oraz postgpowania ze zuierzgtami pzyjqtymi do
schroniska okre6la Regulamin Swiadczenia uslugi wylapywania bezdomnych zwierzEt pzez
Schronisko dla Malych Zwiezqt w Jeleniej G6ze pzy ul. Spoldzielczej 33a Miejskiego
Przedsiqbiorstwa Gospodarki Komunalnej sp6lki z ograniczonq odpowiedzialno5ciq w Jeleniej G6ze,
ktory stanowizalqcznik do Umowy.

s3
Ka2dorazowe wylapywanie bezdomnych ps6w realizowane bgdzie wylqcznie na zlecenie telefoniczne
Zleceniodawcy, potwierdzone p62niej pisemnie (fax, e-mail, pismo).

s4
Za realizaqg uslug okre5lonych w $ 1 pkt.1 do pkt.9 Zleceniodawca zaplaci Przyjmujqcemu Zlecenie
zry czaftowane wynag rodzen ie m iesiqczne w wysoko5ci 2.900,00 zllnetto

s5
1. Za realizaqg uslug okre5lonych w S 1 pkt.10 Zleceniodawca zaplaci

zryczaftowanq kwotg w wysokoSci 150,00 zllgodz.lnefto.
2. Czas realizaqi wylapywania bezdomnych zwierzqt liczony bqdzie

ze schroniska do powrotu do schroniska.

Przyjmujqcemu Zlecenie

od momentu wyjazdu

s6
Zarealizaqg uslug okreSlonych w $ 1 pkt.11 Zleceniodawcazaplaci PrzyjmujEcemu Zlecenie kwotg
w wysokoSci :za sterylizacjg -300,-zllnetto, za kastracjq -200,-zllnefto.
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s7
Wynagrodzenie netto powigkszone zostanie przez Przyjmujqcego Zlecenie o naleZny podatek VAT
w wysoko6ci wynikajqcej z aktualnie obowiqzujqcych przepis6w.

s8
Strony ustalaj4 ze:
1. W pzypadku odstqpienia od umowy bez uzasadnienia bqdz nienaleZytego Swiadczenia uslugi lub

nie wywiqzywania sig z warunk6w umowy przezPrzyjmuj4cego Zlecenie zostan4 kary umowne:
- zakaZdy dzieh udokumentowanego braku realizaqi zam6wienia - 10,00 zl.
- za odstqpienie od realizacji umowy - 2.000,00 zl.
2. Za odstqpienie od umowy przez PrzyjmujEcego Zlecenie z winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca

zaplaci karg umown4 w wysokoSci - 2.000,00 zl.

se
1. Zleceniodawca bgdzie regulowal naleznoSci za wykonane uslugi w okresach miesigcznych,

pzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT, w ciqgu 14 dni od daty
otzymania faktury.

2. Za nieterminowe regulowanie naleznoSci zostanq naliczone odsetki ustawowe.

s10
W przypadku wystqpienia ra2qcych blgdow zwiqzanych z realizaqq uslugi bqd2 u2ycia niewlaSciwych
Srodkow do wykonaniazadania, Zleceniodawca moze wstrzyma6 realizacjg uslug.

s11
1. Osobq upowaZnion4 do wystgpowania w

Zleceniodawcy jest:
sprawach realizacji zam6wienia z ramienia

Gabriefa Hetnar - Podinspektor ds. . ochrony Srodowiska, rolnictwa i melioracji tel.75-7382452
2. Osobq upowaznion4 do wystgpowania w sprawach realizacji zam6wienia z ramienia

P rzyj m ujEcego Zlecen ie jest:
Eugeniusz Ragiel - Kierownik Schroniska dla Matych Zwierzqttel. 75-64-20-156

s12
Zmiana postanowieri zawartej umowy mo2e nastqpic za zgodq obu stron, wytalona na piSmie, pod

rygorem niewa2noSci.

s13
1. Umowa zostaje zawarla na okres od 01.02.2015 roku do 31.12.2015 roku.
2. Umowa moze byd rozwiqzana w innym terminie pzez kaZd4 ze stron przy zachowaniu

3 miesigcznego okresu wypowiedzenia.

s14
Ewentualne spory wynikaJqce z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bgd4 pzez wlaSciwe SEdy
Rejonowe.

s15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie bgdq mialy przepisy
Kodeksu Cywilnego.

s16
Umowq niniejszq wraz z zalqcznikami, spozqdzono w 4 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 2
egzemplarze dla kazdej ze stron.
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