
Zawarta w dniu ....:.„.:......: 20....'.^.'... roku w Wagancu

pomi^dzy Gmina^ Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec,

REGON: 910666459; NIP: 8911553245

zwana^ dalej ,,ZleceniodawcaJ'

w imieniu ktorej dzialajaj Wqjt Gminy Pan Piotr Marciniak

kontrasygnowana przez: Skarbnik Gminy Pani^Danut? Roszko

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadza^cym dziatalnosc gospodarcza^ pod nazwaj Schronisko
dla Bezdomnych Zwierzaj; Domowych ,,Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGON:
610296592; NIP: 775-123-58-88; WPIS do ewidencji dziaialnosci gospodarczych: 6411/23/91
dokonany w Urz^dzie Gminy Kutno. Zwanym dalej ,,Zleceniobiorcaj'.

ZostaJa zawarta umowa o nast^puja^cej tresci:

W oparciu o:

• art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych. (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 907 z pozniejszymi zmianami)

Ustaw? z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzaj; (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856
z pozniejszymi zmianami)

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje co nastepuje.

§1

Zleceniobiorca, prowadz^c Schronisko dla Bezdomnych Zwierza/t Domowych ,,Przyjaciel"
Zbigniew Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowiajzuje si? do :

1. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawc? zwierza^t: psow.

2. Zapewnienia wfasciwych pomieszczeri dla zwierza^t, ktore tarn b?da^ przebywac.

3. Zapewnienia wtasciwych warunkow ich bytowania .

4. Zapewnienie zwierzetom karmy i wody wedhag obowi^zujajcych norm.

5. Zapewnienie zwierzetom niezb^dnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki
oraz obowiqzkowych szczepien.

6. Ushigi wymienione w zal^czniku nr 2 wykonywane sâ  na zlecenie Zleceniodawcy. Platne
sa^one dodatkowo.

7. Czynnosci nie mieszcza^ce si? w zakresie merytorycznym punktow 5 i 6 wykonywane
sa^po konsultacjach ze Zleceniodawcom. Czynnosci te ptatne sâ  dodatkowo.

8. Utrzymania zwierzaj; do momentu sprzedania, adopcji, smierci, przekazania, zwrotu
lub uspienia, w przypadkach okreslonych odr^bnymi przepisami.

9. Utrzymania zwierzaj; zgodnie z warunkami zawartymi w zata^czniku nr 1 do niniejszej
umowy.

§2

1. Przyj^cie zwierza^t do Schroniska bedzie si? odbywac wyla^cznie na zgloszenie
Zleceniodawcy.

2. Zwierz?ta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawc? pozostaja^ na jego utrzymaniu
przez cary okres ich przebywania w Schronisku.
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3. Bezdomne zwierzeja kierowane do Schroniska przez Zleceniodawc? przebywajace
w schronisku pozostaj^wJasnosci^Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowia^zku przyjmowania zwierzaj b?dacych
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, post?powaniu lub innych czynnosciach.

5. Limit miejsc dla zwierzaj z terenu gminy Waganiec wynosi 5 miejsc. Po osiaj>ni?ciu w/w
limitu Zleceniobiorca nie ma obowiajzku przyjmowania zwierzaj: z terenu gminy Waganiec
do czasu zwolnienia si? miejsc, bajiz tez poczynienia dodatkowych ustalen ze
Zleceniodawc^.

6. Jezeli w przeci^gu 14 dni od przyj?cia zwierz?cia do schroniska nie ma mozliwosci
ustalenia wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opieka^ zwietrz? trwale dotard pozostawato,
zwierz? takie uznaje si? za bezdomne.

7. Jezeli w przeci^gu 14 dni od przyj?cia zwierz?cia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na pismie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawc?
o okolicznosciach skutkujacych uznaniem zwierz?cia za b?dace podmiotem, przedmiotem
lub dowodem w sprawie, post?powaniu lub innych czynnosciach, wowczas zwierz? takie
uznawane jest za nieb?dace podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie.
Dostarczenie takiej informacji w terminie pozniejszym skutkuje uznaniem zwierz?cia za
b?d^ce podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie od dnia skutecznego
poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

§ 3

1. Wartosci ushigi za prowadzenie Schroniska i obshig? zwierzaj bezdomnych, nieb?dacych
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, post?powaniu lub innych czynnosciach
wynosic b?dzie: 7,90 zl [stownie: siedem zlotych 90/100]/szt./dob? brutto. Wartosc ushigi
obejmuje podatek VAT wedhig obowiajzujacych stawek.

2. Wartosci ushigi za prowadzenie schroniska i obshig? zwierzaj innych niz wskazane w § 3
pkt 1 wynosic b?dzie: 20,00 z\: dwadziescia ztotych ]/szt./dob? brutto. Wartosc
ushigi obejmuje podatek VAT wedhig obowiajzujacych stawek.

3. W przypadku zwierzaj narodzonych w schronisku przyshiguje naleznosc, obliczana zgodnie
z § 3 pkt 1 i 2, za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem,
ze narodziny nastapihy w okresie nie pozniej niz 8 tygodni od dnia przyj?cia do schroniska.

4. Cena za obserwacj? zwierz?cia co do ktorego istnieje podejrzenie o zarazenie wscieklizna^
po ugryzieniu czlowieka lub zwierz?cia wynosi 75,00 zt [stownie: siedemdziesia^t pi?c
zlotych] brutto za cafy okres obserwacji. Wartosc ushigi obejmuje podatek VAT wedhig
obowi^zujaxych stawek.

5. W przypadku braku psow w schronisku, w miesiacu rozliczeniowym, z terenu gminy
Waganiec, Zleceniobiorcy przyshiguje ryczaft w wysokosci 350,00 zt brutto (slownie:
trzysta pi?cdziesiaj zlotych) — za utrzymanie miejsc dla psa i suki. Wartosc obejmuje
podatek VAT wedhig obowiajzujaxych stawek.

6. Ushigi obj?te niniejsza umowa^ fakturowane b?da^ po upfywie kazdego miesia^ca.

7. Wynagrodzenie za ushig? ptatne b?dzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
w terminie 14 [shrwnie: czternastu] dni od daty wystawienia faktury.

8. Kwpta przeznaczona przez Zleceniodawc? na realizacj?na reazac? n n e s z e umowy wynos
M

9. Wartosc ushig wyszczegolnionych w pkt. 1, 2, 4 i 5 podlega corocznej waloryzacji
minimum o wskaznik cen towarow i ushig konsumpcyjnych (pot. Inflacji) zwi^kszony
o 1,5%, poczajwszy od miesia^ca nastepuj^cego po miesia^cu, w ktorym jest on publikowany.
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§ 4

Zleceniobiorca zobowiajzany jest do dostarczenia miesi?cznego rozliczenia stanu zwierzaj; z terenu
gminy Waganiec przebywaj^cych w schronisku.

§5

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych ushig. Kontrole w imieniu
zleceniodawcy moga^byc przeprowadzane przez wyznaczonego pracownika zleceniodawcy.

§6

1. Zleceniodawca zobowiazany jest do zabrania zwierzat; przebywajacych w schronisku,
pochodz^cych z terenu gminy Waganiec; ze schroniska w ciaju 14 dni od dnia rozwiazania
umowy. Za okres pobytu psow po rozwiazaniu umowy Zleceniobiorcy przyshlguje
wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. W razie niewywiazania si? Zleceniodawcy z terminow wskazanych w pkt. 1, za okres
pobytu psow po terminie wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy przyshlguje wynagrodzenie
obliczone wedhig stawek hotelowych [dla psow] obowiajzuj^cych w schronisku.

§7

1. Umowa zostaia zawarta na czas na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. lub do
wyczerpania si? srodkow przeznaczonych na realizacje niniejszego kontraktu.

2. Umowa moze bye rozwiazana przez kazda^ ze stron za uprzednim pisemnym
wypowiedzeniem z zachowaniem miesi?cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
prawnym na koniec miesia_ca kalendarzowego.

3. W razie nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorc?, a w szczegolnosci
nie zapewnienie zwierz?tom wtasciwych warunkow bytowania, Zleceniodawca moze
rozwiazac umow? ze skutkiem natychmiastowym.

4. W razie niewywi^zywania si? z warunkow umowy przez Zleceniodawc?, a w szczegolnosci
nieterminowe regulowanie naleznosci wzgl?dem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca moze
rozwiazac umow? ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq_ maja zastosowanie Przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Umow? sporzajdzono w 4 jednobrzmiajcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej
ze stron.

Zlec Zleceniodawca:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
XAT DOMOWYCH

"PRZyjACiEL"
if w Moraczewyki

99-300 Kutno. KOTLI3K.A 13
lei. ;;}2.;; o:fl-05-42. NIP 775-123-58-88

GMINA WAGANIEC
87-731 Wapv -oowa 11 K
tei. 54 21

5

NATA
miny

*niepotrzebne skreslic

WLASCJCIEL

3/3




