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Umowa

Zawartaw dniu 2I grudma}Oll r. w Żywcupomiędzy BESKID ZYWIEC Spółka z o.o.

w Żywcuul. Kabaty 2 reprezentowanąprzezi

1) Prezesa Zarządu - Jerzego Starypana

2) Wiceprezesa Zarządu_ Jerzego Klisia

a

Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej z
ul. Jana Kazimierzal23,w imieniu którego występują:

1. Robert Piętka - wójt Gminy Milówka
2. Krzysztof B iałożyt _ Kierownlk ZakJadu
3. Mirosława Bednarz - Główna Księgowa

siedziba Milówce.

$1

1. BESKID ZYWIEC Sp. z o.o. będąca właścicielęm schroniska dla bezdomnych zwierząt,
znajdującego się w Żywcu przy uI. Kabaty 2, zobowiąnlje się do realizaĄi na rzęcz
Gminy Milówka usfugi polegającej na sprawowaniu kompleksowej opieki nad
bezdomnymi psami i kotami z tercnu gniny Milówka tj. opiece nad bęzdomn1mri
zwierzętarrtidomowymiwrazzusługąweterynaryjną.

2. Kompleksowa opieka, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) odbiór wyłapanych bezdomnych zwterząt przetrzymanych w zamkniętych

pomieszczeniach (lokal, kojec, ogrodzenie), znajdujących się pod opieką osoby,
która nadzoruje zwierzę do momentu przekazaria go pracownikowi schroniska,
Zgłoszenta dokonuje właściwy pracownik Urzędu Gminy.

b) transport zwterząt, o których mowa w pkt a) do schroniska,
c) umieszczenie zwierząt w schronisku'
d) zapewnienie odpowiednich i godziwych warunków pobytu w schronisku, w tym:

_ sprawowanie stałej opieki lekarsko weter1maryjnej' obejmującej
obowią7kowe szczepienie przeciwko wŚciekliźnie i inne profilaktyczne
szczepienie przeciwko chorobom wirusowym,

- elektronicznego znakowaniazwieruąt i wprowadzenia ich dobazy danych,
_ sterylizacji samców i samic, na terenie schroniska,
- codziennego stałego wyzywienia zwierząt,
_ zapewnienie doraźnej pomocy lekarsko - weterynaryjnej psom i kotom

pochodzącym z wypadków, w tym odbiór, transport i dalsze leczenię
w schronisku.

3. Gmina moze dodatkowo z|ęcić ustugę wytapywania bezdomnych zwieruąt
z|oka|izowanych na terenie otwartym gniny Milówka a koszt tej usfugi zostanie
wyliczony na podstawie faktycznie poniesionych wydatków (tj. koszt pomocy |ekarza
weterynarii, koszt uzycia broni Palmera' koszt użytych środków uspokajających,
nasennych, leków premedykacyjnych).
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4. Kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje gotowośó schroniska do
przyjęcia bezdomnych zwierząt. odbiór zwierząt będzie dokonyrvany na terenie gminy
Milówka w dni robocze od 6.00 do 19.00 a w pozostałych porach na terenie schroniska
d|azwierz$przy uI. Kabaty 2 w Żywctt.

5. Strony umowy będą przeprowadzać wspólne akcje promocyjne mające na cęlu adopcje
bezdomnych zwierząt, poprzęZ publikacje zdjęó podopiecznych na stronach
internetowych schroniska a takze gminy.

$2

1. Strony umowy postanawiaja, ze roz|iczenle za wykonanę pruez BESKID ZYWIEC
Spółka Z o.o. usługi określone w $1 ust.2 umowy następować będzie w okresach
miesięcznych, płatne przelewem na konto BESKID ZYWIEC Spółka z o,o. na podstawie
faktury wystawionej przez Spółkę z dołączonym do faktury wykazem zwieruąt
i czasokresem pobytu ich w schronisku.

2. ZapŁata wynagrodzenia obliczonego zgodnie Z $ 3 nastąpi w terminie 2I dni od daty
wystawienia faktury VAT.

$3

1. Koszt odbioru jednego zwierzęcia do schroniska obejmuje opłatę ryczałtową
w wysokości 1 835'00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięó złotych
00/100) t obowiązująca stawka VAT.

2. Stałą miesięczną opłatę za gotowość sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami domorvymi wraz z usługą weterynaryjną w wysokości |l|2 kwoty
rocznĄ, wynikającej z ilości mieszkańców Gminy ponrnozonej przez 1,14 zł (netto) +
obowiązująca stawka vAT.

3. Strony przyjmujądo roz|iczętia ilości mieszkańców: 10 111.
4. W ramach opłaty za gotowość Spółka odbierze 6 szt. zwierząt. Za przyjęcie kolejnych

zwierząt na|iczanabędzie opł'atazgodnie z $ 3 pkt. 1.
5. Zmiana cen następowaó będzie w formie aneksu z jednomiesięc7nym wyprzedzeniem.

$4

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2}ffir.
z możliwością jej wypowiedzenie przez każdą ze stron z zachowartiem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia upływającego z ostatnim dniem miesiąca.

$s

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wyrnagają fo'my pisemnej pod rygorem niewazności.
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$6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową majązastosowarrie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj,. Dz.U. Z 2014 r. poz. I21 ze zm) oraz ustawy z dma
21 sierpnia 7997 r. o ochronie zwierząt (u'Dz.U . z 2013 t, poz. 856 ze zm.)

$7

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. d|a GZGK Milówka
i 1 egz. dla BESKID ZYWIEC Sp. z o.o.
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