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Aneks nr 7 z dnia 30 listopada 2015r.

do umowy z dnia 16 grudnia 2009 roku na sprawowanie kompleksowej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, żyjącymi na terenie Gminy Rajcza, zawartej pomiędzy:

- BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu, uL Kabaty 2, zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w imieniu którego występuje: *

1. Prezesa Zarządu - Jerzego Starypana,

2. Wiceprezesa Zarządu - Jerzego Klisia

a

- Gminą Rajcza reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Rajcza - Kazimierza Fujaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Oleś

W umowie strony wprowadzają następujące zmiany:

1) § l ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
^.Kompleksowa opieka, o której mowa \v ust. l obejmuje:

a) odbiór wyłapanych bezdomnych zwierząt przetrzymanych w zamkniętych
pomieszczeniach (lokal, kojec, ogrodzenie), znajdujących się pod opieką osoby,
która nadzoruje zwierzą do momentu przekazania go pracownikowi schroniska,
Zgłoszenia dokonuje właściwy pracownik Urzędu Gminy.

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

- sprawowanie stałej opieki lekarska - weterynaryjnej, obejmującej obowiązkowe
szczepienie przeciwko wściekliźnie i inne profilaktyczne szczepienie przeciwko
chorobom wirusowym,

- elektronicznego znakowania zwierząt i wprowadzenia ich do bazy danych,
— sterylizacji samców i samic, na terenie schroniska,
- codziennego stałego wyżywienia zwierząt,
- zapewnienie doraźnej pomocy lekarska — weterynaryjnej psom i kotom

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

2) Do § l dodaje się ust. 3 o brzmieniu;

„Gmina może dodatkowo zlecić usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt
zlokalizowanych na terenie otwartym gminy Rajcza a koszt tej usługi zostanie wyliczony
na podstawie faktycznie poniesionych wydatków (tj. koszt pomocy lekarza weterynarii,
koszt użycia broni Palmera, koszt użytych środków uspokajających, nasennych, leków
premedykacyjnych)."



3) Do § l dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

„Kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje gotowość schroniska do
przyjęcia bezdomnych zwierzaj. Odbiór zwierząt będzie dokonywany na terenie gminy
Rajcza w dni robocze od 6.00 do 19.00 a w pozostałych porach na terenie schroniska dla
zwierząt przy ul. Kabaty 2 w Żywcu ".

4) Do § 2 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:

„Zapłata wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 3 nastąpi w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury VAT."

5) Zapis § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Koszt odbioru jednego zwierzęcia do schroniska obejmuje oplotę ryczałtową
w wysokości l 835,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć złotych
°°/100) + obowiązująca stawka VAT.

2. Stalą miesięczną oplotę za gotowość sprawowania opieki nad bezdomnymi
zwierzętami domowymi wraz Z usługą weterynaryjną w wysokości 1/12 kwoty rocznej,
wynikającej z ilości mieszkańców Gminy pomnożonej przez 1,14 zł (netto) +
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3. Strony przyjmują do rozliczenia ilości mieszkańców: 8 891.
4. W ramach opłaty za gotowość Spółka odbierze 6 szL zwierząt. Za przyjęcie kolejnych

zwierząt naliczana będzie opłata zgodnie z § 3 pkt 1.
5. Zmiana cen następować będzie w formie aneksu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. "

6) Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

7) Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

8) Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po l dla każdej ze stron.
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