
 
U M O W A    Nr: 

  
zawarta w dniu .......................2020 r. pomiędzy Gminą Radwanice reprezentowaną przez:                       
Pawła Piwko – Wójta Gminy Radwanice 
przy kontrasygnacie 
Agaty Małachowskiej – Skarbnika Gminy 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
„Hotelem dla psów i agroturystyką” Zbigniew Wirkus, ul. Szkolna 20, 59-170 Przemków, 
reprezentowanym przez: Zbigniewa Wirkusa - właściciela, zwanym w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, o następującej treści: 

§ 1 
1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: 
   a) wyłapywaniu bezdomnych psów, transport i przekazywanie ich do schroniska dla  
        zwierząt  dysponującego wolnym miejscem, wskazanego przez Zamawiającego. 
   b) w przypadku braku miejsca w schronisku, przewożenie wyłapanego psa/psów do miejsca  
        czasowego przetrzymywania, tj. „Hotel dla psów i agroturystyka” Zbigniew Wirkus, ul. 
        Szkolna 20, 59-170 Przemków. 
   c) zapewnienie opieki wyłapanym bezdomnym psom, w miejscu czasowego przetrzymania. 
   d) przyjęcie bezdomnego psa do adopcji za jednorazową opłatą na podstawie dwustronnej 
        umowy między stronami . 
2.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wynikających z umowy zgodnie z 
    obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 marca  
    2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.     
    U. z  2018r. poz.  1967) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.      
    z 2019r. poz. 122). 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od  
daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. 

§ 3 
1.Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający 
    zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 
    a) przyjęcie odłowionego bezdomnego psa do hotelu –  20,00 zł brutto za dobę, 

 b) odłowienie bezdomnego psa  - 150 zł/szt brutto, (nie dotyczy szczeniąt przy suce) 
 c) transport bezdomnego psa/psów - 2 zł/km brutto, 
 d) przyjęcie bezdomnego psa do adopcji - opłata jednorazowa w kwocie 2.000,00 zł, brutto, 
      / bez naliczania kosztów odłowu i pobytu psa w hotelu/ . 

2.  Ustala się 14-to dniowy termin dokonania zapłaty za wykonaną usługę, licząc od daty 
     otrzymania rachunku przez Zamawiającego.  
3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, należy do wykonawcy umowy i został dla niego utworzony 
- oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Płatności 
będą realizowane metodą podzielonej płatności. 

4.   W przypadku gdy rachunek bankowy nie spełnia warunków określonych w pkt. 3, opóźnienie w 
dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe w skutek braku możliwości 
realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej 
płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych 
roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 



 
§ 4 

Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie jednorazowych zleceń w miarę 
występujących potrzeb, na wniosek Gminy Radwanice. 
                                                                         § 5 
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt i uprawnienia do odłowu i transportu 
zwierząt . 

§ 6 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności umowy. 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 8 
Wszelkie roszczenia wynikłe z tytułu wykonania niniejszej umowy ponosi Wykonawca. 

§ 9 
Umowę sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  w tym 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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