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UMOWA
o przyjmowanie psów i kotów do schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt

z Gminy

Zawarta dnia . . <$?.'. ?4.~rWf. .......... w. ... &.#£ŚJ. ........... , pomiędzy

10, 48-210 Bia1 ................. • .............. •',•• ..... r ', ••
O O : S : O S

zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą "
a

1. „Fundacją S.O.S. dla Zwierząt", zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem KRS: 0000285182, z siedziba w Chorzowie 41-508, ul. Antoniów l,
numer NIP: 629 237 46 72, maił: fundacjasosdlazwierzat(g),gmail.corn,
www.fundacjasosdlazwierzat.org, reprezentowaną przez:
Jarosława Motak - Prezesa Zarządu Fundacji
Anetę Motak - Członka Zarządu Fundacji
Zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą":

§ 1
1. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt na

podstawie decyzji nr 48/2012 z dnia 1 6. 02. 20 1 2r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Katowicach.

2. Schronisko prowadzone jest w ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacji S.O.S.
dla Zwierząt, co znajduje odzwierciedlenie w Statucie Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność nadzorowaną i posiada nadany identyfikacyjny numer
weterynaryjny 24633401 .

4. Nad działalnością schroniska prowadzonego przez Fundację nadzór sprawuje Powiatowy
Lekarz Weterynarii z siedzibą Katowicach 40-844, ul. Kossutha 11.

5. Pełen zakres opieki nad psem lub kotem przekazanym pod opiekę schroniska Fundacji
został określony w załączniku nr l do niniejszej umowy.

6. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami przebywającymi w schronisku sprawuje lecznica z
którą Fundacja ma podpisaną umowę. Dla zabezpieczenia najlepszego procesu leczenia i
diagnostyki Fundacja korzysta także innych z klinik i lecznic weterynaryjnych.

S 9
l . Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnidPx-.^*:-ł??:fdo dnia.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, za l -miesięcznym okresem

wypowiedzenia, w formie pisemnej.
3. W przypadku, jeżeli z terenu Zamawiającego nie zostanie odłowione i dostarczone żadne

zwierzę przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, umowa może zostać
rozwiązana przez Zleceniobiorcę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§3
l . Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:



1) Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
2) Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
3) Zapewnienie podstawowych niezbędnych warunków socjalno bytowych

przetrzymywanym zwierzętom.
4) Kastracje (suk, psów, kotek i kocurów) przetrzymywanych zwierząt, chyba ze lekarz

weterynarii biorąc pod uwagę wiek i stan zdrowia zwierzęcia zdecyduje inaczej.
5) Utylizacje zwierząt padłych i poddanych eutanazji
6) Prowadzenie rejestru zwierząt przyjętych do schroniska, przebywających w

schronisku, zwierząt zmarłych i poddanych eutanazji
7) Gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zwierząt w postaci książki

weterynaryjnej i kart leczenia.
2. Zwierzęta będą dostarczane do Zleceniobiorcy przez specjalistyczną firmę, świadczącą

usługi wyłapywania na terenie gminy
3. Zwierzęta są przyjmowane do schroniska Fundacji przez 7 dni w tygodniu przez 24

godziny na dobę.
4. Jeżeli do schroniska Zleceniobiorcy kierowane będą zwierzęta, w sprawie, których toczy

się postępowanie sądowe lub administracyjne, Fundacja w dniu przyjęcia takiego
zwierzęcia musi być poinformowana w sposób pełny w formie pisemnej, o jego sytuacji
prawnej.

5. Zleceniodawca umieści na swojej stronie internetowej informację kto odławia, gdzie są
przekazywane i gdzie przebywają zwierzęta odłowione z terenu Gminy

§4
1. Zleceniobiorca prowadzi działalność statutową odpłatną.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT,
3. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy

następujące wynagrodzenie:

Ifii Zwierzę Cena Uwagi
Dorosły pies 123O zł. Cena obejmuje inplantacje mikroczipu, szczepienie

przeciwko chorobom zakaźnym, szczepienie
przeciwko wściekliźnie, zabezpieczenie przeciwko
pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym, kastrację.

Dorosły kot 1230 zł. Cena obejmuje inplantacje mikroczipu, szczepienie
przeciwko chorobom zakaźnym, szczepienie
przeciwko wściekliźnie, zabezpieczenie przeciwko
pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym, kastrację.

Szczenię do 5 miesiąca
życia - do momentu
wymiany zębów na stałe

800 zł. Cena obejmuje inplantacje mikroczipu, szczepienie
przeciwko chorobom zakaźnym (2x), szczepienie
przeciwko wściekliźnie, zabezpieczenie przeciwko
pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym, kastracje.
Szczenięta są kastrowane po zakończeniu wzrostu.
Jeżeli zwierze jest wydawane do adopcji, to kastracja
jest wykonywana na koszt Fundacji w terminie
wyznaczonym przez lekarza

Kocię do 5 miesiąca
życia - do momentu
wymiany zębów na stałe

800 zł. Cena obejmuje inplantacje mikroczipu, szczepienie
przeciwko chorobom zakaźnym (2x), szczepienie
przeciwko wściekliźnie, zabezpieczenie przeciwko
pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym, kastrację.
Kocięta są kastrowane po zakończeniu wzrostu. Jeżeli
zwierze jest wydawane do adopcji, to kastracja jest
wykonywana na koszt Fundacji w terminie
wyznaczonym przez lekarza



5.

6.

7.

8.

Miot ślepych szczeniąt,
bez względu na ilość
zwierząt wraz z matką
Miot ślepych kociąt bez
względu na ilość zwierząt
wraz z matką
Ślepy miot bez matki do
odchowania
Ślepy miot bez matki do
uśpienia w przypadku
niemożliwego
odchowania

1 230 zł.
+

1 230 zł.
1 230 zł.

+
1230 zł

1 230 zł.

400 zł.

Zakres jak dla psa dorosłego i szczeniąt.

Zakres jak dla kota dorosłego i kociąt

Zakres jak dla kociąt

Cena maksymalna. W zależności od ilości szczeniąt i
ich wagi. Cena obejmuje uśpienie zwierząt oraz
utylizacje zwłok.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że podane ceny zapewniają zaopatrzenie zwierzęcia zgodnie z
opisem, oraz utrzymanie psa lub kota w zakresie wyżywienia i opieki, do momentu
wydania do adopcji (średni czas przebywania psów i kotów w Schronisku do momentu
wydania do adopcji to ok. 6 miesięcy, najdłuższy okres przebywania psa / kota w
schronisku to 2 lata).

5. Ze względu na niemożliwe do rozgraniczenia koszty poszukiwania nowych opiekunów
dla zwierząt (są one powiązane z kosztami administracyjnymi) strony przyjmują, że
powyższa umowa ich nie uwzględnia.

6. Wszelkie dodatkowe koszty leczenia i utrzymania zwierząt Zleceniobiorca ponosi ze
środków pochodzących z darowizn, z darowizny l % podatku i zbiórek publicznych.

7. Faktura za przyjęcie zwierzęcia do schroniska będzie wystawiana każdorazowo w dniu
przyjęcia.

8. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 10-tu dni od darty
otrzymania Faktury, na konto Zleceniobiorcy prowadzone:
w Genin Noble Bank o numerze: 12 1560 0013 2367 0569 2079 0004 lub
w ING BANK ŚLĄSKI o numerze: 08 1050 1243 1000 0090 3061 8723.

§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności,

wyłącznie w formie pisemnej.
2. Ewentualne spory Strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny.
3. W zakresie spraw nieokreślonych w niemniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego
4. Umowa zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiaj j Zlceniobiorca

-z-łondc
Fundacji

Fundacja S.O.S. dla Zwierząt
Organizacja Pożytku Publicznego

41-508 Chorzów-htiioi^kowice, ul. Antoniów 1
NIP 6292374S72, KRS 0000235182, REGON 240690505

TEL 733 035 334, 733 0&5 399
www.funtiscjasosdlazwterzat.org




