
II Umowa
I
I Zavłarta w dniu 18 grudnia 2012 ro|glw Kutnię pomiędzy Gminą Grabów z siedzibąw Grabowie ul. 1 Maja 2|,99-150

Grabów REGON: 000538076; NIP: 666-14-12-814 zwaną dalej o,Z|eceniodawcą'' w imieniu której działają: Wójt
Gminy Grabów - Ryszard Kostrzewski kontrasygnowarta przęzi Skarbnik Gminy Grabów - Zoftę Zasadzką

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt Domowych ,,Przyjaciel,, w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGoN: 6|0296592; NIP: 775-123-58-88;

WPIS do ewidencji działalności gospodarczych: 64||123191 dokonany w Urzędzie Gminy Kutno. Zwanym dalej

,,ZIeceniobiorcą''.

Została zawarta umowa o następującej treści:
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W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004r. Prawo zamówięń publicznych. (tj. Dz.U. z20|0r. Nr l13,

poz.759 zpóźniejszymi zmianami) Zleceniodawca z|eca a Zleceniobiorca przyjmuje co następuje.
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Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

l. Prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów ztęręnu gminy Grabów.

2. Zapewnienia właściwych pomieszczeń dla zwierząt, k1óre tam będą przebyrvać i właściwych warunków ich

byowania.

3. Zapewnienie zwierzętom karmy i wody' u edług obowiązujących norm.

4. Zapevtnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaĘki oraz obowiękowych szczepiefi.

5. Usługi wymienione w załączniku nr 2 płatne są dodatkowo.

6. Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym punktów 4 i 5 wykonywane są po konsu\tacjach ze

Zleceniodawcom. Czynności te płatne są dodatkowo.

7. Utrzymania zwierząt do momentu sprzedania' adopcji' śmierci, przekazania, Zwrotu lub uśpienia, w przypadkach
- określonychodrębnymiprzepisami.

8. Utrzymania zwierząt zgodnie z warunkami zawartymi w załącmiku nr l do niniejszej umowy.
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1.Przyjęcie psów do schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie Z|eceniodawcy.

2'Limit miejsc d|a zwierząt z terenu gminy Grabów wynosi - brak limitu. Po osiągnięciu w/w limitu Zleceniobiorca nie

ma obowiązku przyjmowaniazwierząt z terenu gminy Grabów do czasu zwolnienia się miejsc, bądźtez poczynienia

dodatkowych ustaleń ze Zleceniodawcą.

3. Zwierzęta z terenu gminy Grabów przebywające w schronisku pozostają własnością Zleceniodawcy'

4. Zlecęniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązku przyjmowania bezdomtych zwierząt stanowiących przedmiot lub

dowód w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej.

5. Jezeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska Zlęcęniobiorca nie zostanię poinformowany na

piśmie przez uprawniony podmiot, organ lub Zlecęniodawcę o okolicznościach skutkujących umanięm zvtierzęcia za

*niepotrzebne skreślić U3



będące przedmiotem lub dowodem rv sprawie prowadzonej przęz organy administracji państwowej, wówczas zwierzę

takie uznawane jest za niebędące przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej przez organy administracji

państwowej, otrzymuje tym samym status zwierzęcia bezdomnego..
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l. Wartości ustugi za prowadzenie schroniska i obsfugę zwierząt niebędącymi przedmiotami lub dowodami w sprawie

prowadzonej przez organy administracji państwowej wynosić będzie: 7,20 zł' [słownie: siedem złotych

20l|00]lszt.ldobę brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT wedfug obowiązujących stawek.

2. Wartości usfugi za prowadzenie schroniska i obsfugę zsltierząt będącymi przedmiotami |ub dowodami w sprawie

prowadzonej przęz or3any administracji państwowej wynosić będzie: 20 zł [słownię: dwadzieścia złoĘch]lsń.ldobę

brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

3. W przypadku zwierząt narodzonych w schronisku przysługuje nalezność za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od

urodzenia pod warunkiem , ze narodziny nastąpiĘ w okresie nie pómiej niż 8 tygodni od dnia przyjęcia do schroniska.

4. Cęna za obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarażenię wŚciekliarą po ugryzieniu człowieka

lub zwierzęcia wynosi 75,00 zł [słownie: siedemdziesiąt pięć złotych] brutto za caĘ okres obserwacji. Wartość usługi

obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

5. W przypadku braku psów w schronisku' w miesiącu rozliczeniowym, z terenu gminy Grabów , Zleceniobiorcy

przysługuje ryczah w wysokości 300 zł brutto (słownie: frrysta złoĘch) - zautrzymanie miejsc dla psa i suki. Wartość

obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek'

6. Usfugi objęte niniejsza umową fakturowane będą po upĘwie kazdego miesiąca.

7. V,lnagrodzęnię za usługę płatne będzie ll.drodze przelerr'u na rachunek Zleceniobiorcy v; tcrrninie 14 [słownie:

caernastu] dni od daty wystawienia fakrury.

8. Kwota przemaczona przez Zleceniodawcę na realizację niniejszej umowy wynosi

20 000[słownie: dwadzieścia tysięcy złotych]brutto.

9. Wartość usług wyszczególnionych w pkt. |, 2, 4 i 5 podlega corocmej wa|oryzacji

towarów i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) zwiększony o 1,,5 oń, począwszy od

miesiącu , w którym jest on publikowany.
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Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt Z tęrenu gminy Grabów

przebywających w schronisku.
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Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych ustug.
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l.Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku, pochodzących z terenu gminy

Grabów ; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Za okres pobyu psów po rozwiązaniu umowy

minimum o wskaźnik cen

miesiąca następującego po
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l'Zleceniodawca zobort-iązanr. jest do zabrania zrłierząt: przeb1wającychw schronisku pochodzącr'ch z terenu gminv

Grabórł'; ze schroniska rr ciągu l-t dni od dnia rozwiązania tttttorrr. Za okres pobr1u psórr po ronriązaruu llnlo\\\

Zleceniobiorcr'prn.sługujc rrr.nagrodzcnie obliczone zgodnic z rr.arunłami rurueJslel urno\\.\'

2.W razie nierr1rviązania się Zlcccniodawcy z terminóg rrskazarrrcłr rt pkt. 1. za okres pob11u pńrv po terminie

wskazanym rr. pkt. l. Z|eccniobiorc1' pr:rysfuguje lrrnagrodzęnie obliczone według stawek hotelouych [dla psów]

oborviązującr'ch rr' schronisku.
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l.Utrrorr'a zostala ZŹ\\.arta na cZaS na okres od 0l.0 l.20 l3r do 31.l2.20l3r. lub do w1-czerpania się środków

przcz.naczoni'ch na reah zacje niniej szego kontraktu.

2.Unorra moze b1c rozsl-i4zana przez kaiĘ Ze Stlon za uprzednim piscmnvm w1pot.iedzeniem z' zachowaniem

miesięcznego okresu u1pou'iedzenia, ze skutkięm prawn!'rn na koniec nriesiąca kalendarzorvego

3. W razic nien'alezrtego *r'konania umovJ przez Z|ecenlobiorcę. a u, szczególnoŚci nie zapervnienie zrvierzętom

rr'laŚci.w--rch wanrnkórv b-vtowania, Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem naĘ'chmiastol1'm.

3. W razie niewywiązyrvania się z warunków trlnowv prrcz Z|eceniodawcę. a w szczególności nietenninowe

regulorvanie nalezności względerrr Zleceniobiorc1'. Zleceniobiorca lnoze rozwiązać umo}vę 7'C skutkiem

natychmiastovrm.
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Wszelkie zrniany ulno\\.\' \\a magaJa fonnr pisemnej u postaci aneksu pod n.gorem niervaŹności
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W spralrach nieuregulowan'vch niniejsza umową maja zastosortanie Przepiry-Kodeksu Cvrvilnego

$11

Umorvę sporządzono u -t jednobrzmiących egzemplarzacli. po 2 cgzellplarze dla kazdej Ze Slron
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