
Umowa Nr 16/2013/InIV 
 

zawarta w dniu 27 marca 2013 r. w Skarżysku Kościelnym pomiędzy: 

Gminą Skarżysko Kościelne z siedzibą przy ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Zdzisława Woźniaka zwanym w dalszej części umowy 

Zleceniodawcą, 

a Fundacją „ZWIERZYNIEC”, 98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 131 

reprezentowaną przez: Prezesa Panią Krystynę Krzemińską 

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 

 

§1. 
 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjmować i utrzymywać 
bezdomne psy odłowione z terenu Gminy Skarżysko Kościelne 

2. Umowa będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia „Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami” 

 
§2. 
 

Zleceniodawca każdorazowo ma obowiązek informować Zleceniobiorcę o planowanym zamiarze 
dostarczenia bezdomnych psów z dwudniowym wyprzedzeniem.  
 

§3. 
 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 
a) Przywiezienia psów specjalnie przystosowanym do tego celu środkiem transportu do 

schroniska na własny koszt 
b) Przywiezione psy będą zaszczepione przeciwko wściekliźnie 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a)  zapewnienie przetrzymywanym zwierzętom właściwego dobrostanu 
b) Wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji przyjętych zwierząt 
c) Zapewnienia opieki weterynaryjnej 
d) Przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt 

 
§4. 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jak w § l i § 3 pkt. 2 niniejszej umowy, ustala się na 

kwotę: 
Jednorazowa opłata za przyjęcie jednego psa: 
Cena brutto / wraz z podatkiem VAT 1476,00zł.  
(Słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć  00/100 zł) 
W tym podatek VAT 23%   276,00 zł. 
Cena netto     1200,00zł.  
(Słownie: jeden tysiąc dwieście  00/100 zł) 
 

2. Strony ustalają, że po upływie 14 dni, od ich dostarczenia do schroniska, psy stają się 
własnością Zleceniobiorcy 

3. Potwierdzenie wykonania zapisów umowy nastąpi na podstawie protokołu przejęcia zwierząt 



4. Zapłata za każdorazową usługę następować będzie w terminie 14 dni od otrzymania przez 
Zleceniodawcę faktury 

5. Wypłata należności nastąpi przelewem na konto podane na wystawionej fakturze, po 
stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i 
wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury (rachunku) z uwzględnieniem następujących 
danych:. 

 
   Zleceniodawca: Gmina Skarżysko Kościelne 
   Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 
   ul. Kościelna 2A 
   NIP: 663-133-84-09 
 
   Płatnik: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 
   Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 
   ul. Kościelna 2A 
    NIP: 663-174-61-08 

6. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekroczy 20 000,00zł. 
 

§5. 
 

Cena określona w §4 pkt. 1 nie może ulec zmianie, w trakcie realizacji umowy 
 

§6. 
 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 
Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca w wysokości 
1 000,00zł brutto 

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zleceniodawca w wysokości 1000,00zł brutto 
b) W razie nieterminowego regulowania należności Zleceniodawca płacił będzie odsetki 

ustawowej. 
 

§7. 
 

Niniejsza umowa może być rozwiązana za zgodą obydwu stron lub na wniosek strony z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym, od początku nowego miesiąca kalendarzowego. 
 

§8. 
 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach: 
a) rażącego naruszenia warunków umowy, 
b) w razie złożenia wniosku o upadłość lub rozwiązania fundacji, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy, 
d) gdy Zleceniobiorca przerwał świadczenie usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§9. 

 
Umowa niniejsza zostanie zawarta na okres od daty jej podpisana  do dnia 31.12. 2014 r 

 
 



§10. 
 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§11. 
 

Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 
 

§12. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, opatrzonego kolejnym numerem i 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 

§13. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
Zleceniodawca:    Zleceniobiorca: 
 


