
UMOWA  NR   9/20 
 
zawarta w dniu  14.01.2020 r. w Polanowie, pomiędzy: 
Gminą  zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:  
Burmistrza Polanowa - mgr inż. Grzegorza Lipskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika - mgr Marty Kleinszmid 
a  
Fundacja „ANIMALSI”, 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 48/1 , NIP: 5862298247,  
REGON: 36187854000000, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Gebert – członka 
zarządu,  
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” została zawarta umowa o treści 
następującej: 
                            

§ 1. 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019.122 ze zm.) oraz 
art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz.U.2019.2010 ze zm.), realizację zadania pod nazwą: 
zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym psom zabranym z terenu 
Gminy Polanów oraz przeprowadzanie akcji adopcyjnych. 

2. Zleceniobiorca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do wykonywania usług 
polegających na: 
a) prowadzeniu ewidencji umożliwiających identyfikację przejętych przez zleceniobiorcę 

bezdomnych zwierząt, 
b) opiece nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla zwierząt, gdzie po 15 dniach 

kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji, 
c) zapewnieniu bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i stałego dostępu 

do wody oraz zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego właściwe ułożenie się 
zwierzęcia, chroniącego przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi 
z dostępem do światła dziennego, 

d) zapewnieniu bieżącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych, 
rokujących wyzdrowienie, szczepieniu przeciwko wściekliźnie i innym chorobom 
zakaźnym, 

e) usypianiu ślepych miotów zwierząt zgodnie z  ustawą o ochronie zwierząt, 
f) poddaniu utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci, 
g) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych 

psów i kotów, przekazywaniu zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im 
należytych warunków bytowych, 
zapewnieniu dożywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierząt, zwierzętom które 
nie znalazły nowego właściciela, 

h) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych 
psów i kotów, przekazywaniu zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im 
należytych warunków bytowych, 

3. W celu realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy 
z Zleceniodawcą.  

§ 2. 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Gminą Polanów i kierownikiem 

Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa.  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Gminy Polanów jest:  
- Justyna Plucińska, tel. 519 19 58 48 – Urząd Miejski w Polanowie 



 
3. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy jest: 

Wojciech Gebert, tel. 502-388-014. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do używania urządzeń 

i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz nie powodują cierpienia 
zwierząt.  

2. Do przewozu wyłapanych zwierząt używany będzie samochód przystosowany do 
przewozu zwierząt. 

3. Transport zwierząt odbywać się będzie na koszt gminy Polanów, środkami transportu 
należącymi do Gminy Polanów przystosowanymi do tego celu, spełniającymi wymogi 
wskazane w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 4. 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić 

Zleceniobiorcy kwotę  1100,00 zł. netto (słownie: tysiąc sto złotych 00/100) plus 23% Vat 
=   1353,00 zł brutto za każdego  dostarczonego prze Gminę Polanów psa do schroniska. 

2. Wynagrodzenie z tytułu zapewnienia miejsca dla psów z Gminy Polanów w schronisku  
w Dąbrówce Młyn wynosi 3000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) plus 
23% Vat tj. 3690,00 zł brutto. 

3. Kwota o której mowa w ustępie 1 płatna będzie  w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Kwota o której mowa w  ustępie 2 płatna jest jednorazowo na cały rok obowiązywania 
umowy, po wystawieniu faktury przez zleceniobiorcę. 

 
§ 5. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania  na stronie internetowej schroniska i lub 
na facebooku zdjęć zabranych  psów wraz z opisem w terminie 3 dni roboczych od ich 
odłowienia. 
 

§ 6. 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2020 r. 

 
§ 7. 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań 
objętych niniejszą umową przez Zleceniobiorcę ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz wymagań określonych 
w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę naruszenia przepisów powołanej wyżej 
ustawy lub niniejszej umowy,  umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy zwierzęta pozostają pod 
opieką Zleceniobiorcy i na jego koszt.  

 
§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i przepisy o ochronie zwierząt. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, 
pod rygorem nieważności. 



§ 9. 
Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, 
sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względy na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egz. dla Zleceniobiorcy 
i dwa egz. dla Zleceniodawcy. 

 

 

 

 

 

……………………………………….    ………………………………………. 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 
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