
 

UMOWA 272. 161 .2019 

Zawarta dnia 31 grudnia 2019 roku  pomiędzy: 

Gminą Godziesze Wielkie,  z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10 
REGON: 250855162; NIP: 9680872984 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez Józefa Podłużnego Wójta Gminy 
Godziesze Wielkie, przy kontrasygnacie Zofii Flak Skarbnika Gminy,  

a 

Panią Katarzyną Cichosz, zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” zamieszkałą 

Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów, prowadzącą na zlecenie Miasta i Gminy Ostrzeszów 

NIP: 514-02-57-776 REGON: 250855140 schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

§1 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest przyjmowanie przez Zleceniobiorcę bezdomnych 

zwierząt  pochodzących z terenu  Gminy Godziesze Wielkie, do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Zleceniobiorcę, położonego w miejscowości 

Niedźwiedź nr 77 , 63-500 Ostrzeszów.  

2. Szacunkowa wartość umowy 27 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 

złotych 00/100). 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że umowa będzie wykonywana zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wymagane prawem decyzje dotyczące 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

§2 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

a) wyłapywanie zwierząt przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz dostarczenie ich do 

schroniska. 



b) kompleksowa opieka zootechniczna nad przekazanym zwierzęciem, w tym zapewnienie im 

wyżywienia oraz, w razie potrzeby, udzielenie pomocy lekarsko-weterynaryjnej (profilaktyka, 

leczenie, kastracja i sterylizacja). 

 

c) prowadzenie ewidencji przyjmowanych od Zleceniodawcy zwierząt oraz informowanie 

Zleceniodawcy na bieżąco  o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzęcia; 

d) prowadzenie działań mających na celu znalezienie nowych właścicieli dla zwierząt oraz 

przeprowadzenie procedury adopcyjnej. 

§3 

Za czynności związane z realizacją  niniejszej umowy  stosowane będą następujące stawki : 

a)  za wyłapanie i przetransportowanie zwierzęcia do schroniska – 200,00 zł brutto; 

b) za przejęcie opieki nad zwierzęciem – stawkę 1500,00 zł brutto płatne z góry z tytułu 

pobytu zwierzęcia od dnia przyjęcia do schroniska. 

Szacunkowa wartość umowy 27 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 

złotych 00/100). 

§4 

Zleceniodawca  zobowiązuje się do pokrycia kosztów opieki weterynaryjnej (koszty leczenia 

sterylizacji, kastracji, szczepień, odrobaczania i odpchlenia) na podstawie faktur 

wystawianych przez lekarza weterynarii wskazanego przez Zleceniobiorcę lub 

Zleceniodawcę. 

§5 

Kwoty o których mowa w §3 Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacać na konto: 

WBK nr konta 11 1090 1173 0000 0001 0840 3310 

w terminie 14 dni od otrzymania rachunku.” 
 

 

 



§6 

Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§7 

Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

§8. 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za poprawność informacji przekazywanych sobie  

w trakcie realizacji niniejszego zlecenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.),  oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

§10 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym  dla 

każdej ze stron. 

 

 Zleceniodawca        Zleceniobiorca 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 


