
Umowa nr 1/2013 
 
zawarta w dniu 6 marca 2013 roku pomiędzy Gminą Mokrsko zwaną dalej „Zleceniodawcą” 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Kąckiego a Fundacja „Zwierzyniec” - 
Organizacja pozarządową z siedzibą w Wieluniu przy ulicy 18 stycznia 131, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000215068 w dniu 18 sierpnia 2004 roku. Zwana 
dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowaną przez prezesa zarządu Panią Krystynę Krzymińską.  
 

§ 1. 
 
Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
 

1. Odławianie i przyjmowanie bezdomnych psów zlokalizowanych w określonym 
miejscu na terenie Gminy Mokrsko na wezwanie Zleceniodawcy realizowane w dniu 
zgłoszenia, o ile zgłoszenie nastąpiło do godz. 1300 od poniedziałku do piątku, w 
sobotę do godziny 1100. Natomiast w wypadku dokonania zgłoszenia po w/w 
godzinach odbiór psa nastąpi w dniu następnym. 

2. Przewiezienie bezdomnych psów do schroniska transportem Zleceniobiorcy. 
3. Zapewnienie psom w schronisku w miejscowości Szczyty koło Działoszyna będącego 

własnością Zleceniobiorcy, właściwych warunków bytowania, wyżywienia i opieki 
weterynaryjnej. 

 
§ 2. 

 
Zleceniobiorca zabezpiecza w ramach obowiązków stanowiących przedmiot umowy 
określonych w § 1. 
 

1. Wyżywienie. 
2. Opiekę. 
3. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt. 
4. Usypianie ślepych miotów. 
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
6. Zawieranie umów z osobami adoptującymi. 
7. Prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych z terenu Gminy Mokrsko. 
8. Opiekę weterynaryjną w tym: 

- 14 dniowa kwarantanna, 
- odrobaczenie 
- odpchlenie, 
- szczepienie, 
- leczenie. 

 
§ 3. 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przy odławianiu zwierząt 

bezdomnych specjalistycznego sprzętu niepowodującego zagrożenia zdrowia lub 
życia. 

2. Przewożenie bezdomnych psów odbywać się będzie w sposób minimalizujący stres 
zwierząt. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy sprawozdania 
zawierające informacje o psach odłowionych i przyjętych z terenu Gminy Mokrsko do 



dnia 20.06.2013 r. za okres współpracy od 6 marca 2013 do 19 czerwca 2013, do dnia 
03.03.2014 za okres współpracy od 20 czerwca 2013 do 5 marca 2014. 

 
§ 4. 

 
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres 

trwania umowy wynagrodzenie w wysokości 28.998,48,- zł ( słownie złotych: 
dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 48/100 ) 

2. Środki finansowe w wysokości 28.998,48,- zł zostaną przekazane na konto Nr 90 9251 
1019 0014 6737 2000 0010 w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie, 
Oddział w Osjakowie w następujący sposób: 
I transza w wysokości 5.894,00,- zł netto + 1.355,62,- zł podatek VAT do dnia 
31.03.2013 r. 
II transza w wysokości 5.894,00,- zł netto + 1.355,62,- zł podatek VAT do dnia 
20.06.2013 r. 
III transza w wysokości 5.894,00,- zł netto + 1.355,62,- zł podatek VAT do dnia 
20.09.2013 r. 
IV transza w wysokości 5.894,00,- zł netto + 1.355,62,- zł podatek VAT do dnia 
20.12.2013 r. 

 
§ 5. 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku, od 6 marca 2013 r. do 5 marca  

2014 r. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 6. 
 
Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia jeśli Zleceniobiorca nie 
wykonuje swoich obowiązków należycie. 

§ 7. 
 
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za porozumieniem stron pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. 

§ 8. 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego 

§ 9. 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
           Zleceniodawca                                                                        Zleceniobiorca 

 


