
 Umowa Nr 98/2012  

Zawarta w dniu 18.12.2012 roku w Czosnowie  

pomiędzy Gminą Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów  

zwaną dalej "Zleceniodawcą" reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Antoniego Kręźlewicza_  

a  

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" z siedzibą w Kotliska 13,  

gm. Kutno, 99-300 Kutno  

Reprezentowanym przez p. Zbigniewa Moraczewskiego - właściciela zwanym dalej "Zleceniobiorcą" została 
zawarta umowa o następującej treści:  

§1  

Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zleca              
a Wykonawca przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wykonania usługę pn. utrzymanie 
pod opieką weterynaryjną bezdomnych psów z terenu Gminy Czosnów Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca 
przyjmuje co następuje.  

§2  
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :  

1. przyjmowania i przetrzymywania wraz z zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z                  
terenu gminy Czosnów,  

2. przyjmowania i przetrzymywania wraz z zapewnieniem opieki w schronisku zwierzętom stanowiącym 
przedmiot lub dowód w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej,  

3. traktowania w sposób humanitarny zwierząt dostarczonych do schroniska uwzględniając ich potrzeby,  
4. utrzymania przyjętych zwierząt w czystości,  
5. wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji,  
6. usypiania ślepych miotów oraz zwierząt  nieuleczalnie chorych,  
7. objęcia bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń lub boksów chroniących je 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiających zwierzętom swobodne poruszanie 
się, odpowiednie do ich potrzeb,  

8. zapewnienia zwierzętom odpowiedniego wyżywienia z uwzględnieniem dziennych norm żywieniowych 
w zależności od potrzeb biologicznych zwierzęcia i stałego dostępu do wody,  

9. podejmowania działań zmierzających do adopcji zwierząt przebywających w schronisku i przekazywanie 
ich nowym właścicielom, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe oraz potwierdzenia tego faktu 
odpowiednim dokumentem,  

10. prowadzenia ewidencji zwierząt,  
11. po upływie każdego miesiąca przedkładanie faktury za usługi objęte przedmiotem zamówienia,  
12. utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§3  

1. Przyjęcie psów do schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie Zleceniodawcy.  
2. Limit miejsc dla zwierząt z terenu gminy Czosnów wynosi 50 miejsc/rok. Po przekroczeniu w/w limitu 

Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania zwierząt z terenu gminy Czosnów do czasu zwolnienia 
się miejsc, bądź też poczynienia dodatkowych ustaleń ze Zleceniodawcą.  

3. Zwierzęta z terenu gminy Czosnów przebywające w schronisku pozostają własnością Zleceniodawcy.  
4. 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.  

 
§4  

1. Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt niebędących przedmiotami lub dowodami 
w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej wynosić będzie: 6,10 zł [słownie: sześć 
złotych 10/l00]/szt./dobę netto. Do ustalonej kwoty usługi zleceniobiorca doliczy należny podatek VAT 
który w dniu podpisania umowy wynosi 23%.  

2. Wartość usługi za wykonanie kastracji wynosić będzie: 162,60 zł [słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote 
60/100] /szt/netto. Do ustalonej kwoty usługi zleceniobiorca doliczy należny podatek V A T który w dniu 
podpisania umowy wynosi 23%.  

3. Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt będącymi przedmiotami lub dowodami w 
sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej wynosić będzie: 16,26 zł [słownie: 
szesnaście złotych 26/100 ]/szt./dobę netto. Do ustalonej kwoty usługi zleceniobiorca doliczy należny 
podatek VAT który w dniu podpisania umowy wynosi 23%.  

4. 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.  

5. Cena za obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu 
człowieka lub zwierzęcia wynosi 61,00 zł [słownie: sześćdziesiąt jeden złotych] netto za cały okres 
obserwacji. Do ustalonej kwoty usługi zleceniobiorca doliczy należny podatek V AT który w dniu 
podpisania umowy wynosi 23%.  

6. Wartość usługi za wykonanie sterylizacji wynosić będzie: 284,55 zł [słownie: dwieście osiemdziesiąt 
cztery złote 55/100] /szt/netto. Do ustalonej kwoty usługi zleceniobiorca doliczy należny podatek V AT 
który w dniu podpisania umowy wynosi 23%. 

7. W przypadku braku psów w schronisku, w miesiącu rozliczeniowym, z terenu gminy Czosnów, 
Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych) –                   za 
utrzymanie miejsc dla psa i suki. Wartość usługi obejmuje podatek V AT w wysokości obowiązującej      
w dacie wystawienia faktury. W dniu podpisania umowy podatek VAT wynosi 23%.  

8. Usługi objęte niniejsza umową fakturowane będą po upływie każdego miesiąca.  
9. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 21 

dni od daty wystawienia faktury.  
10. Łączne wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w oparciu o pkt 1-8 

oraz nie może przekroczyć kwoty: 85 000 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).  
11. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niezafakturowanego 

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.  

§5  

Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt z terenu gminy 
Czosnów przebywających w schronisku.  

      §6 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług.  

§7  

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku, pochodzących      
z terenu gminy Czosnów; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Za 0kres 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. I, za okres pobytu psów        
po terminie wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone według stawek 
hotelowych [dla psów] obowiązujących w schronisku.  

 
 



§8  
 

1. Umowa została zawarta na okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 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.  

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

regulowanie należności względem Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.  

§9  

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

§10  

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§11  

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

Zleceniodawca:   Zleceniobiorca:  
 


