
 UMOWA 

 

Zawarta w dniu 20.06.2013r. pomiędzy: 
 

Gminą Nawojowa działającą poprzez jednostkę organizacyjną - Urząd Gminy 

w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 313 zwaną w dalszej treści umowy 

„Zleceniodawcą” reprezentowaną przez: 

 

Wójta Gminy Nawojowa - dr inż. Stanisława Kiełbasę 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Nawojowa – mgr Elżbiety Szczepaniak 
 

a: 

 

Schroniskiem nr identyfikacyjny 10143403 

Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych 

„FUNNY PETS” 

zwanego dalej „Wykonawcą”reprezentowanym przez: 

 

Martę Szturma 

98 – 200 Sieradz, Czartki 49b 

REGON: 100850037 

NIP: 827-225-53-79 

Tel. 513 049 167 
Tel./fax. 43 828 36 46 

 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z dyspozycją, art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) 

przepisów w/w ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości poniżej 14 tyś EURO.  
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje opiekę nad bezpańskimi psami i 

kotami z terenu Gminy Nawojowa polegającą na przyjęciu bezdomnego zwierzęcia 

do prowadzonego przez Wykonawcę schroniska dla zwierząt lub schronisku, z 

którym Wykonawca posiada umowę o umieszczaniu w nim zwierząt, a następnie 

zapewnienie zwierzęciu utrzymania i opieki medycznej do czasu przebywania 

zwierzęcia pod opieką Wykonawcy. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że schronisko, gdzie zwierzę zostanie umieszczone, 

spełnia wszelkie standardy budowlane i sanitarno – epidemiologiczne oraz 

utrzymywane jest na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym. 
 

3. W przypadku gdyby ilość bezdomnych zwierząt uniemożliwiała zapewnienie im 

odpowiednich warunków w schronisku, Wykonawca może odmówić przyjęcia 

zwierzęcia, lub może umieścić zwierzę w innym schronisku dla zwierząt lub domu 

tymczasowym, z tym zastrzeżeniem, iż nie spowoduje to zwiększenia kosztów 

ponoszonych przez Zamawiającego. Takie działanie może mieć także miejsce w 

sytuacji, gdy specyfika osobnicza danego zwierzęcia wskazywałaby na celowość 



działań specjalnych (socjalizacja zwiększająca szanse na adopcję).  
 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności objętych 

niniejszą umową lub z powodu ich niewykonania. 
 

5. Wykonawca przejmuje bezpańskie psy z terenu Gminy Nawojowa od 

upoważnionego pracownika Gminy, lub osoby, którą upoważniony pracownik 

Urzędu Gminy Nawojowa wskaże.  

 

 

§ 2 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 20.06.2013 roku do dnia 

19.06.2014 roku. 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający przekazywać będzie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie za: 

a) koszty transportu bezdomnego zwierzęcia: 

 800 zł  netto + VAT 
 

b) za przyjęcie do schroniska jednego zwierzęcia oraz oznaczenie go chipem 

elektronicznym  

 200 zł  netto + VAT 
 

c) koszty pobytu zwierzęcia przyjętego pod opiekę: 

 6,00 zł/dobę netto + VAT  
 

W powyższe ceny wliczona jest sterylizacja, kastracja, leczenie, szczepienie, 

wyżywienie, znakowanie oraz kompleksowa opieka całodobowa. 
 

§ 4 
 

1. Łączna kwota umowy nie przekroczy 16 000,00 zł brutto, z czego w 2013 roku nie 

przekroczy 12 000,00 zł brutto, i w roku 2014 w okresie jej obowiązywania nie 

przekroczy 4 000,00 zł brutto.  
 

2. W przypadku, gdy kwota należności określona w pkt.1 okaże się niewystarczająca 

w wyniku okoliczności wystąpienia wyższej niż szacowana na podstawie 

obserwacji z lat poprzednich liczby zwierząt, Zamawiający podejmie czynności 

zmierzające do jej zwiększenia w formie stosownego aneksu w terminie 

gwarantującym przekazanie środków na utrzymanie zwierząt. 
 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie rozliczane fakturami miesięcznymi 

wystawianymi po wykonaniu usługi, raz w miesiącu do dnia 5-go każdego 

następnego miesiąca na podstawie protokołów przekazania bezdomnych 

zwierząt.  

2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty Wykonawcy, w terminie do 14 dni od 

daty wpływu faktury do Urzędu Gminy Nawojowa zgodnie z przedmiotem 



zamówienia. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień, w którym zostało 

obciążone konto bankowe Zamawiającego. 
 

3. Faktura wystawiona będzie na Gminę Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313, 

NIP 7343450806, Regon: 491892529 i przesłana na adres: Urząd Gminy 

Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313. Faktura za wykonaną usługę płatna będzie 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
 

 

§ 6 
 

1. Właściciel psa, umieszczonego w schronisku na zamówienie Zamawiającego 

pod opiekę Wykonawcy, chcąc go odebrać, winien pokryć wszystkie koszty 

poniesione przez Urząd Gminy Nawojowa związane z pobytem zwierzęcia u 

Wykonawcy, w kasie Urzędu Gminy Nawojowa lub na rachunek bankowy 

Bank Spółdzielczy Nawojowa Nr 83881000072001000000130001. Wykonawca 

wyda zwierzę właścicielowi na podstawie pisemnego potwierdzenia 

(pokwitowania) wydanego przez Zlecającego o uregulowaniu należności wobec 

Urzędu Gminy Nawojowa. 
 

2. Wykonawca może szukać nowego opiekuna dla zwierzęcia, po które nie zgłosił 

się prawny opiekun po upływie 14 dni od daty jego przyjęcia do schroniska. W 

przypadku pozyskania nowego opiekuna Wykonawca prześle Zlecającemu 

informację o adopcji (drugi egzemplarz umowy adopcyjnej) wraz z 

miesięcznym rozliczeniem płatności. 
 

3. W przypadku zgłoszenia się osoby zainteresowanej adopcją zwierzęcia do 

Urzędu Gminy Nawojowa, Zamawiający przekazuje Wykonawcy odpowiednią 

informację a Wykonawca – zawiera umowę adopcyjną, której kopię przekazuje 

Zamawiającemu. 
 

4. Wykonawca może odmówić wydania zwierzęcia właścicielowi lub nowemu 

opiekunowi, jeśli wystąpią przesłanki wskazujące na możliwość nie 

zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej opieki przez właściciela lub kandydata 

na nowego opiekuna, a szczególnie zagrożenia życia i zdrowia zwierzęcia. W 

takim przypadku Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne wyjaśnienie 

odmowy przeprowadzenia adopcji. 
 

§ 7 
 

1. W przypadku rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy Zamawiający 

odbierze swoje psy od Wykonawcy w terminie 14 dni.  
 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla ważności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 
 

1. Zamawiający zachowuje prawo do kontroli warunków utrzymania zwierząt 

pozostających pod opieką Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości powiadomienia stosownych organów. 
 

2. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać zwierzęta do 



innego schroniska na własny koszt oraz poniesie karę w wysokości 10 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 pkt.1 umowy. 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

§ 10 
 

Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 

niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 11 
 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egz. 

otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 

 

 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 


