
UMOWA  Nr 

zawarta w dniu ....................... 2018r. pomiędzy  Gminą Radwanice reprezentowaną przez:
Pawła Piwko – Wójta Gminy Radwanice
przy kontrasygnacie
Anny  Barylik  –  Skarbnika  Gminy  Radwanice  zwanymi  w  dalszej  części  umowy
„Zamawiającym”

a

Fundacją „Zwierzyniec” ul. Wieluńska 178A, 98-355 Działoszyn, 

reprezentowaną przez: Panią Krystynę Krzymińska - Prezesa

zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Przyjmowania i przetrzymywania zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych

przyczyn  bezdomnych  psów  z  obszaru  Gminy  Radwanice  z  wyłączeniem  zwierząt

gospodarskich.

2. Zapewnienia  zwierzętom  warunków  zgodnych  z  Ustawą  z  dnia  21  sierpnia  1997r.

o ochronie zwierząt (t.j. Dz.  U.  z  2017r. poz. 1840).

3. Codziennego  karmienia  i  pielęgnowania  zwierząt  zgodnie  z  obowiązującymi

wymogami             i normami żywienia zwierząt,

4. Zapewnienia stałej opieki weterynaryjnej  w schronisku dla  bezdomnych   zwierząt

w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia. 

5. Prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt zawierającą: 
a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie oraz imię, 
b) datę  przyjęcia  do  schroniska  oraz  imię,  nazwisko  i  adres  osoby przekazującej

zwierzę  do  schroniska  lub  inne  okoliczności,  na  podstawie  których  zwierzę
znalazło się w schronisku, 

c) dane dotyczące kwarantanny, 
d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, 
e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano

zwierzę, 
f) w przypadku śmierci psa  - datę  i przyczynę śmierci.

6. Szczepienia bezdomnych zwierząt przeciw wściekliźnie.

7. Trwałego  oznakowania  (elektroniczne)  psów  bezdomnych  przebywających  w

schronisku.

8. Dokładania  starań  mających  na  celu  wydawanie  przetrzymywanych  zwierząt  ich

potencjalnym nabywcom (adopcje lub aukcje),  zdolnym zapewnić im należyte i  godne

warunki bytowania.

9. Usypiania  w  sposób  humanitarny  zwierząt  w  przypadkach  określonych  w  art.  33

ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  ochronie  zwierząt  (Dz.U.  z  2013r.   poz.  856  ze

zmianami).



10. Podejmowania  działań  mających  na  celu  ograniczenie  populacji  zwierząt  w

Schronisku,  w  przypadkach  określonych  w art.11  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r  o

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.).

§ 2

Gmina Radwanice zobowiązuje się do wnoszenia  następujących opłat :

1. Jednorazowej opłaty rocznej w wys. 1.400,00 zł netto + 23 %VAT, 1.722,00 zł brutto za

przyjęcie 1 szt. psa do schroniska. 

2. Płatność  zostanie  dokonana  w  terminie  14  dni  od  dostarczenia  faktury  raz  z  kopią

protokołu przekazania psa.

3.   Zmiana wysokości opłat ujętych w pkt  1,  wymaga  zmiany umowy w formie aneksu.

§ 3
Zasady przyjmowania psów do schroniska: 

1. Dostarczanie  zwierząt  przez  Gminę  Radwanice  odbywać  się  będzie  poprzez

wcześniejszą  informacją  telefoniczną  od  chwytacza  psów  –  firmę  „Hotel  dla  psów i

agroturystyką” Zbigniew Wirkus, ul. Szkolna 20, 59-170 Przemków. 

2. Liczba  zwierząt  dostarczanych  do schroniska  została  określona  do  10  szt. w skali

roku.

§ 4

Umowa obowiązuje: od dnia podpisania do dnia 31.12.2018r.

§ 5

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą wprowadzone w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem nieważności.

§ 6

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  jest Sąd

miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 7

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu

cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze

stron.

Wykonawca                                                                                                       Zamawiającym


