
Umowa nr 12/2013 
na świadczenie usług  

przechowywania bezdomnych zwierząt 
zawarta w dniu 2.04.2013r. 

 
 
 

                       pomiędzy Gminą Kłoczew z siedzibą Kłoczewie ul.Długa 67,08-550 Kłoczew,  
NIP 506 00264 77, Regon 711582240 reprezentowaną przez Wójta Gminy Zenona 
Stefanowskiego zwanego w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Schroniskiem Dla 
Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w Kolnie, ul. Wesoła 12, NIP 721-104-90-18, Regon 
450204116, posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny 20068601 reprezentowanym 
przez właściciela Jerzego Kubrak zwanym  w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.  
 
 

& 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 
usług związanych z przechowywaniem bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy 
Kłoczew 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania miejsc w schronisku i przyjmowania 
od Zleceniodawcy bezdomnych zwierząt (psów) w ilości do 20 sztuk, które uciekły, 
zbłąkały się, zostały porzucone przez człowieka na terenie Gminy Kłoczew, a które 
zostały wyłapane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.  

3. Wyłapane zwierzęta będą przyjmowane na teren schroniska zlokalizowanego na 
terenie miasta Kolno, nr działki geodezyjnej 347 po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym.   

4. Do miejsca przebywania zwierzęta będą dostarczane transportem Zleceniodawcy             
lub na jego koszt. 

5. Za roczne utrzymanie miejsc w schronisku na potrzeby Zleceniodawcy ponosi on  
opłatę miesięczną w wysokości netto 200,00 zł + 23% VAT, co stanowi kwotę brutto 
246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych).  

6. Za każdego psa przyjętego do schroniska i bezterminowe utrzymanie w nim wraz                
z wyżywieniem, zapewnieniem opieki lekarskiej i prowadzeniem akcji adopcyjnej, 
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę netto 1.100,00 zł + 23% VAT, co 
stanowi kwotę brutto 1.353,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). 
Za każdego psa płci żeńskiej kwotę netto 1.300,00 zł + 23% VAT, co stanowi kwotę 
brutto 1.599,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).   

7. Faktury za wykonane usługi obciążające Zleceniodawcę wystawiane będą 
każdorazowo po przyjęciu zwierząt. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem w 
ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury. 

8. W przypadku dostarczenia do schroniska liczby zwierząt mniejszej niż wykazana               
w & 1 pkt. 2 Zleceniodawca  nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.  

9. Dodatkowe usługi na rzecz Zleceniodawcy mogą być świadczone po indywidualnym 
uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą.  
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1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada środki gwarantujące należyte wykonanie umowy                    

i zobowiązuje się do jej wykonania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                 
o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.), a w szczególności realizacji 
zadań, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt. 4 i 5 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz. 1657). 

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie zgodnie z prawem psów 
przyjętych do schroniska oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te psy 
osobom trzecim od chwili ich przyjęcia.  

 
3. Zleceniodawca ma prawo bieżącej kontroli wykonywania umowy i w przypadku 

stwierdzenia nienależytego jej wykonywania zaprzestanie płacenia wynagrodzenia                   
i rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.  
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Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia 2013.04.02 do dnia  2014.03.31 
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Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu, na który została zawarta. Umowa może 
zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-sto dniowego okresu 
wypowiedzenia. Za zgodnym porozumieniem stron może zostać rozwiązana w każdym 
czasie. 
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Zmiany niniejszej umowy wymagają podpisania aneksu w formie pisemnej. 
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W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

& 7 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
        Zleceniodawca:                                                                                  Zleceniobiorca: 


