
UMOWA Nr PONZ I 110212018 D o ł o

Podp i s

Zawarta w dniu 09.02.20|8 roku w Milówce, pomiędzy :

Gminą Milówka ul. Jana Kazimierza 123
34 _360 Milówka ' powiat Ąrwiecki , woj. ŚĘskie
NIP553 -23-17 *964 REGON 072182663
reprezentowanąprzez:

1. Robert Piętka _ Wójt Gminy Milówka
2. Andrzej Grzegorzek - Skarbnika Gminy Milówka
3. Krzysztof Białożyt - Kierownik GZGK w Milówce
4. Mirosława Bednarz _ Główna Księgowa GZGK w Milówcę
zwanymi w dalszej części ''Zleceniodawcą'o

a :

ł,W"L..

Firma Handlowa Beata Kowalczyk
43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10
Prowadząca Schronisko dla rwierząt,, Lzy|,,
NIP 548 -200 - 53 - 97 , REGON 072319642
kontakt z wykonawc4 pod tel. 603 850 137 ' 33

Zwaną w dalszej części ''Zleceniobiorcą''

w Cieszynie

851  55  11

$1

Zleceniodawca z\eca, zlęcęniobiorca zobowiązuje się do :

1. Firma Handlowa Beata Kowalczyk 43 - 300 Cieszyn' ul. Cicha l0 ptowadząca
Schronisko d|a zwierząt,,Aryl,, w Cieszynie, zobowięzuje się do realizacji na tzecz
Gminy Milowka usług polegających na sprawowaniu kompleksowej opieki nad
bezdomnymi psami i kotami z terenu gminy Milówka tj. opiece nad bezdomnymi
zwierzętami domowymt wraz z usług4 weterynaryjną.

f . Kompleksowa opieka, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje:
a) odbior wyłapanych bezdomnych zwierząt przetrzymywanych w zamkniętych

pomieszczeniach (lokal, kojec, ogrodzenie), znajdujących się pod opieką osoby, która
nadzoruj e zwierzę do momen tu przekazani a go praco wnikowi S chroni ska.

b) transport zwierząt, o których mowa w pkt. a) do Schroniska,
c) umięszczente zwierząt w schronisku,
d) zapewnienie odpowiednich i godziwych warunków pobytu w schronisku, w tym:

o Sprawowanie stałej opieki lekarsko _ weterynaryjnej, obejmującej obowiązkowe
szczepienia przeciwko wścieklizrrie i innę profilaktyczne szczepienie przeciwko
chorobom wirusowym,

o znakowanie (chip) zwierząt i wprowadzanie ich dobazy danych,
o sterylizacja samców i samic na terenie schroniska,
. codziennego' stałego wyżywieniazwierząt,
. zapewnienie dorażn€1 pomocy lekarsko-weterynaryjnej psom i kotom

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

Kompleksowa opieka nad bezdomnyml
przy j ę cia bezdo mnych zwier ząt..

zwierzętami obejmuje gotowość Schroniska do

,tr



4, Strony umowy będą przeprowadzać wspólne akcje promocyjne mające na celu adopcje

bezdomnych zwterząt, poprzez publikacje zdjęć podopiecznych na stronach
internetowych Gminy, a takŻe schroniska.

$2

1. Strony ustalają wynagrodzenie za świadczone przez zleceniobiorcę ustugi :
a/ zav,ryŁapanie bezdomnego zwierzęclaz terenu Gminy Milówka wrazzbezzwł'ocznym

transpońem do Schroniska w Cieszynie i z prryjęciem z:wierzęcia, do schroniska'
zgodnie z $1

- cena za 1szt, w/w usługi 1 300,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trz1sta złotych)
bl przyjęcie kota do Schroniska w Cieszynie (transport, sterylizacja, kastracja), zgodnle z

$ l
- cena za 1 szt. w/w usługi 350'00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złoĘch)

c/ - uśpienie ślepego miotu |62,,00 złote brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote)

2. Zamawlający oświadcza, Że jest uprawniony do otrzymywania faktur vAT,
a Wykonawca będzie wystawiał fakturę zgodnie zzaplsem..

Nabywca
Gmina Milówka
ul. Jana Kazimterza I23
34 -360 Milowka
NIP: 553-23-17-964

Odbiorca
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
ul. Jana Kazimterza I23
34 _360 Milówka

iprzesyłał' adres: Gminny Zakład, Gospodarki Komunalnej w Milowce
ul. Jana Kazimrerza 1f3
34 - 360 Milowka

s3

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zleceniodawcę' w terminie 21 dni od otrzymaniaprzez zleceniodawcę faktury VAT, obliczone
zgodnie z52.

$4

Zleceniobiorca nie moze powierzyó świadczenia usług' objętych umową innej osobie,bez
zgody Zleceniodawcy.

W sprawach
Cywilnego.

$s

nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maj4 przepisy Kodeksu



s6
Wszelkie zmiany umowy wymagają fo'-y pisemnej pod rygorem nięważności.

s7
Spory zwi4zane z rea|izacją przedmiotu umowy' będą rozstrzygane ptzez Sąd

Powszechny, właściwy dla Z|ęceniodawcy.

$8

Umowa zostaje podpisana na czas określony od dnia 0l '04.2018r do 3 I,O3.f0l9r,

$e

Umowę sporządzono w trzęch jednobrzmiących egzempIarzach po jednej dlakaŻdej
stron.
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