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Umowa Nr

Zawarta w dniu . . . ^ f . . 2 0 / . ... roku w

pomiędzy

f)G& ^hL %& 9 &•?/ /J3 Q£ 'tffj^tREGON: ". .-r.ZTf...:?.£<• ; NIP: .^/?/..±*..?.:L~~/...,.zwaną/yrn* dalej „Zlecenie^awcą"

w imieniu której dZiałają:..̂ ^J?.̂ .?.....̂ .̂̂ ...r #$+...&»!!*.£. '*%.*:..'

kontrasygnowanaprzez: .&..,..?.f£.T$.. ??.?.%£?.*. .r^ ^//T..y?.

a

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

Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGON: 610296592; NIP: 775-123-58-88;

WPIS do ewidencji działalności gospodarczych: 6411/23/91 dokonany w Urzędzie Gminy Kutno. Zwanym dalej

„Zleceniobiorcą".

Została zawarta umowa o następującej treści:

§1

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,

póz. 759 z późniejszymi zmianami) Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje co następuje.

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

1. Prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów z terenu mtaste/gminy* .

2. Zapewnienia właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwych warunków ich

bytowania.

3. Zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm.

4. Zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień.

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 konsultacjach ze

Zleceniodawcom. Czynności te płatne są dodatkowo.

7. Utrzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu lub uśpienia, w przypadkach

określonych odrębnymi przepisami.

8. Utrzymania zwierząt zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr l do niniejszej umowy.

§3

1.Przyjęcie psów do schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie Zleceniodawcy.

2.Limit miejsc dla zwierząt z terenu miasta/gminy* .̂ ..̂ ..f̂ /̂ Z. wyno

osiągnięciu w/w limitu Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania zwierząt z terenu miasta/gminy

'. do czasu zwolnienia się miejsc, bądź też poczynienia dodatkowych ustaleń ze

Zleceniodawcą.
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3. Zwierzęta z terenu mirrera/gminy* ..r*~fy,fty.. przebywające w schronisku pozostają własnością

Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązku przyjmowania bezdomnych zwierząt stanowiących przedmiot lub

dowód w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej.

5. Jeżeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie poinformowany na

piśmie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawcę o okolicznościach skutkujących uznaniem zwierzęcia za

będące przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej przez 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..

§ 4

1. Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt niebędącymi przedmiotami lub dowodami w sprawie

prowadzonej przez organy administracji państwowej wynosić będzie: ^f.~Ź$Z... zł [słownie:

3.'.'.*%$...*??.. yy^..J/szt./dobę brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

2. Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt będącymi przedmiotami lub dowodami w sprawie

prowadzonej przez organy administracji państwowej wynosić będzie: *!?.;&..„.„ zł [słownie:

(?'y®?fy??Ź?...Ź/../:'r']fszt./dobę brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

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

urodzenia pod warunkiem , że narodziny nastąpiły w okresie nie później niż 8 tygodni od dnia przyjęcia do schroniska.

4. Cena za obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka

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

obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

5. W przypadku braku psów w schronisku, w miesiącu rozliczeniowym, z terenu miasta/gminy* ...£&£&.$?. '. ,

Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości i<~.9.ł..'.®.„. zł brutto (słownie: fZ?&f.zff....??&; /?ffri) - ta.

utrzymanie miejsc dla psa i suki. Wartość obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

6. Usługi objęte niniejsza umową fakturowane będą po upływie każdego miesiąca.

7. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 14 [słownie:

czternastu] dni od daty wystawienia faktury.
/ *• /*sn,&,8. Kwota przeznaczona przez Zleceniodawcę na realizację niniejszej umowy wynosi ..&$?£•.. „.??.???.

[słownie: .T......T ~.7. zło tych] brutto.

9. Wartość usług wyszczególnionych w pkt. l, 2, 4 i 5 podlega corocznej waloryzacji minimum o wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) zwiększony o 1,5 %, począwszy od miesiąca następującego po

miesiącu , w którym jest on publikowany.

§ 5

Zlece&bbiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt z terenu m+aste/gminy*

„..$.?.$f.{£$. przebywających w schronisku.

§6

"niepotrzebne skreślić 2/3



Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług.

1.Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku, pochodzących z terenu

miasta/gminy* f.?.?.fi.C$. ; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Za okres pobytu

psów po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej

umowy.

2.W razie niewywiązania się Zleceniodawcy z terminów wskazanych w pkt. l, za okres pobytu psów po terminie

wskazanym w pkt. l, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone według stawek hotelowych [dla psów]

obowiązujących w schronisku.

§ 8

1.Umowa została zawarta na czas nieokreślony/na okres* od .."3£%?.?£'.?. r^T....„.-?.....

...f*?. &....$.#&&&. !>Ź$& lub do wyczerpania się

środków przeznaczonych na realizacje niniejszego kontraktu.

2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego

3. W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, a w szczególności nie zapewnienie zwierzętom

właściwych warunków bytowania, Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. W razie niewywiązywania się z warunków umowy przez Zleceniodawcę, a w szczególności nieterminowe

regulowanie należności względem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem

natychmiastowym.

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

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 1 1

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca:

T
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