
UMOWA Nr PONZlll0ll2020

Zawarta w dniu 3l.01.2020 roku w Milówce, pomiędzy :

Gminą Milówka u|. Jana Kazimierza |23
34 _ 360 Milówka , powiat żywiecki , woj. ś|ąskie
NIP s53 - f3 - t7 - 964 REGON 072182663
reprezentowanq przez:

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

a .

Firma Handlowa Beata Kowalczyk
43-400 Cieszyn, ul. Cicha 10
Prowadząca Schronisko dla zwierząt ''Azyl'' w Cieszynie
NIP 548 - 200 - 53 - 97 , REGON$7Z31964}
kontakt  z  wykonawc4 pod te l .  603 850 l37 .33 851 55 11

Zwanę w dalszej części ' 'Zleceniobiorc4' '

s1
Z|eceniodawcaz|eca, zleceniobiorca zobowiązuje się do :

Firma Handlowa Beata Kowalczyk 43 - 300 Cieszyn, ul. Cicha 10 ptowadząca
Schronisko dla zwierząt,,Azyl,,w Cieszynie, zobowiązuje się do realizacji na rzęcz
Gminy Milówka usług polegających na sprawowaniu kompleksowej opieki nad
bezdomnymi psami i kotami z teręnu gminy Milówka tj. opiece nad bezdomnymi
zwierzętanri dorrrowymi wraz z usług4 weterynaryjną.
Kornpleksowa opieka. o ktorej rnowa w ust. I obejrnuje:
odbior vĘ'tapan1,gh bezdorrrnych zri icrząt przetrzymywanyclr w zamkniętych
ponrieszczerriaclr (iokal, kojec, ogrodzelrie). znądrrjących się pod opiek4 osoby. która
rradzoruje Zwlerzę do momentu ptzekaz-'ania go pracowtrikowi Sclrroniska.
transport zwierzql', o ktoryclr mowa w pkt. a; do Schrolriska,
umieszczenie zwterz4t w schronisku,
zapewrrienie odpowiednich i godziwych warunków pobytu w schronisku, w tym:

. sprawowanie stałej opieki lekarsko _ weterynaryjnej' obejmuj4cej obowiązkowe
szczeptenia przeciwko wściekliznie i inne profilaktyczne szczepienie przeciwko
chorobom wirusowym,

o znakowanie (chip) zwterz4t. i wprowadzanie ich dobazy danych,
o sterylizacja samcow i samic na terenie schroniska,
. codziennego' stałego wyzywieniazwierząt,
. zapewnienie doraznej pomocy lekarsko-weterynaryinej psom i kotom

pochodz4cym z wypadków w tym odbiór, transport i dalsze leczenie
w schronisku.
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3. Kornpieksowa opieka nad bc.zclonrny'nli zr,i,ierzętanli obe.jr'nr"rje gotowość
przyj ęc ia bezdorrrlryc h z'w tcrzqt..

Schroniska do



4. Strony umowy będą przeprowadzać wspólne akcje promocyjne mające na celu adopcje
bezdomnych nlńerząt' poprzez publikacje zdjęć podopiecmych na stronach
internetowych Gminy, a takŻe schroniska.

$2

1. Strony ustalają wynagrodzenie za świadczone przez zleceniobiorcę usługi :
al zawyłapanie bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Milówka wtazzbezzwłocznym

transportem do Schroniska w Cieszynie i z przyjęciem zwieruęcia, do schroniska,
zgodnie z $1

. cena za I szt. w/w usługi 1 400'00 zł brutto.

bl ptzyjęcie kota do Schroniska w Cieszynie (transport, sterylizacja, kastracja), zgodnie z $1
. cena zaI szt, w/w uslugi 600'00 zł brutto .

c/ - uśpienie ślepego miotu 216,00 złote brutto

f. Zamawiający oświadcza, ie jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT'
a Wykonawca będzie wystawiał fakturę zgodnie zzapisem

Nabywca
Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123 \
34 _360 Milówka
NIP: 553-23-17-964

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

iptzesyłał' adres: Gminny ZaWad Gospodarki Komunalnej w Milówce
ul. Jana Kazimierza I23
34 _360 Milówka
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Wynagrodzenie będzie płatne przelewem ni rachunek bankowy wskazany przez
zleceniodawcę, w termintę 2I dni od otrzymania przez zleceniodawcę faktury VAT, obliczone

. zgodnie zS2 .

s4
. Zleceniobiorca nie możppowierzyó świadczenia usług, objętych umową innej osobi e,bez

zgody Zleceniodawcy

$s

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Cywilnego

Kodeksu

fu-
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Wszęlkie Zmtany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewainości.

s7
Spory zvtiązane z rea|tzacją przedmiotu umowy' będą rozstrzygane ptzez Sąd

Powszechny, właściwy dla Zleceniodawcy.

$8

Umowa zostaje podpisana na czas określony od dnia 01,04.2020r do 3 1,03.202Ir,

$e

Umowę sporz4dzono w trzeclr .jednobrznri4cyclr egzemp\arzach po jednej dla każdej
stron.
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Zleceniodawca Zleceniobiorca
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