
UMOWA nr ………/2019 

 

zawarta w dniu  2 stycznia 2019  roku w Ostrowcu Św. pomiędzy:  

Gminą Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. M. Reja 10 , nr   NIP: 661-16-67-096  

 zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy –  Jerzego Murzyna  

a 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 91, 27-400, Ostrowiec Św., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Kielcach  pod nr 0000031802, NIP 661-20-67-369, Regon 291225756, posiadającym 

kapitał zakładowy w wysokości 1.546.500,00 zł zwanym w dalszej części umowy 

„Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez: 

 

1. Prezesa Zarządu – Marka Nowaka 

2. Wiceprezesa Zarządu – Mariusza Pasternaka 

 

§1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjmować do prowadzonego przez siebie schroniska, 

bezdomne zwierzęta dostarczone przez Zleceniodawcę z terenu Gminy Bodzechów  zapewniając 

im warunki egzystencji zgodne z wymogami określonymi w regulaminie schroniska. 

2. Przedmiot umowy obejmuje:  

a) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bodzechów w ilości do 

30  szt. rocznie, 

b) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom, 

c) zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno - bytowych 

przetrzymywanym zwierzętom, 

d) obligatoryjne wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, a w przypadku 

szczeniąt i kociąt nie poddanych tym zabiegom z uwagi na młody wiek, Zleceniobiorca 

zapewnia taką możliwość osobie, która zaadoptowała zwierzę, w okresie do roku od daty 

adopcji w gabinecie lekarza aktualnie obsługującego schronisko,  

e) prowadzenie 14 dniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt, 

f) prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów – osób 

chętnych do adopcji,  

g) przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,  

h) utylizacja padłych zwierząt, 



i)   wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt do schroniska 

zawierających w szczególności datę przyjęcia, opis przyjętych zwierząt do schroniska; 

protokół będzie podstawą do wystawienia faktury. 

j)  usługa wyłapania zwierzęcia  

3. Każdorazowe przywiezienie zwierzęcia do Schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na 

pisemne zlecenie Zamawiającego, dostarczone wraz ze zwierzęciem do schroniska, po 

telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazania zwierzęcia. Zleceniobiorca dopuszcza 

przesłanie zlecenia faxem lub mailem, przed dostarczeniem zwierzęcia do schroniska. 

 

§2 

Umowa  niniejsza zostaje zawarta na okres od  2 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia  2019  r. 

 

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie            

w kwocie:  

1) za przyjęcie jednego dorosłego psa w wieku powyżej 6 m-cy - 1.900 zł brutto (słownie: jeden 

tysiąc dziewięćset złotych brutto), 

2)  za przyjęcie jednego szczeniaka psa w wieku do 6 m-cy - 1.500 zł brutto (słownie: jeden 

tysiąc siedemset złotych brutto),  

3) za przyjęcie jednego kota w wieku powyżej 3 m-cy - 500 zł brutto (słownie: pięćset  złotych 

  brutto)  

4) za przyjęcie jednego kota w wieku do 3 m-cy -  300 zł brutto (słownie: trzysta złotych 

 brutto). 

5) za wyłapanie każdego pojedyńczego zwierzęcia przez Zleceniobiorcę przysługuje mu zapłata 

w kwocie 123,00  zł brutto  (słownie zł sto dwadzieścia trzy brutto).  

2. Faktury wystawiane będą każdorazowo w ciągu 14 dni licząc od dnia przyjęcia  bezdomnych 

zwierząt  do schroniska. 

3. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt l płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni 

od daty wystawienia faktury na konto Zleceniobiorcy: Bank Pekao S.A. II O/Ostrowiec  

53 1240 1385 1111 0010 6003 6639. 

4. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania obowiązków określonych                

w niniejszej Umowie, nie może łącznie przekroczyć kwoty 60.000,00 zł brutto (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto). 

5. Jednorazowa opłata za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska wynosi 5000 zł brutto. 

Obowiązek jej uiszczenia powstaje po zawarciu niniejszej Umowy i zostanie ona zaliczona 



Zleceniodawcy na poczet wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 za przyjęte zwierzęta. 

6. Faktura z 14 dniowym terminem płatności wynikająca z opłaty o której mowa w ust. 5 będzie 

wystawiona przez Zleceniobiorcę po zawarciu niniejszej Umowy.  

 

§4 

Zleceniodawcy przysługuje prawo przeprowadzania kontroli warunków bytowania zwierząt                      

w schronisku. 

 

§5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie              

w formie pisemnej.  

 

§6 

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§7 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w przypadku informacji o nienależytym traktowaniu zwierząt przez 

Zleceniobiorcę. Strona odstępująca od umowy winna niezwłocznie przedłożyć pisemne 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku wstrzymania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 

działalności schroniska. Rozwiązania umowy należy dokonać na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy z jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

§8 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Zleceniodawcy i 1 dla Zleceniobiorcy. 

 

 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA 


