
Umowa Nr

Zawarta w dniu .^.\./l.?v..1. 20/Iff. roku w Kowalu

pomie.dzy Gmina_ Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

REGON: 91 08 66 867; NIP: 888-308-97-57

zwana_ dalej ,,Zleceniodawcaj" w imieniu ktorej dzialaja_: Stanislaw Adamczyk- Wqjt Gminy Kowal

kontrasygnowana przez: Krystyn? Kurzawsk%- Skarbnika Gminy

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadza_cym dziatalnosc gospodarcza_ pod nazwa_: 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
dok'onany w Urz?dzie Gminy Kutno. Zwanym dalej ,;Zleceniobiorca_".

Zostala zawarta umowa o nast?puja_cej tresci:

W oparciu o:

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh publicznych. (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz. 907 z pozniejszymi zmianami)

Ustaw? z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 856
z pozniejszymi zmianami)

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjnruje co nastejmje.

§1

Zleceniobiorca, prowadza_c Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat Domowych ,,Przyjaciel"
Zbigniew Moraczewski zwane dalej Schroniskiem., zobowiazuje si? do :

1. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawc? zwierzat: psow.

2. Zapewnienia wlasciwych pomieszczen dla zwierzat, ktore tarn be.da_przebywac.

3. Zapewnienia wlasciwych warunkow ich bytowania .

4. Zapewnienie zwierz^tom karmy i wody wedhig obowiajzuja_cych norm.

5. Zapewnienie zwierz^tom niezb?dnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki
oraz obowia_zkowych szczepieh.

6. Ushigi wymienione w zala_czniku nr 2 wykonywane s^ 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 Zleceniodawca_. Czynnosci te platne sa_ dodatkowo.

8. Utrzymania zwierza_t do momentu sprzedania, adopcji, smierci, przekazania, zwrotu
lub uspienia, w przypadkach okreslonych odr?bnymi przepisami.

9. Utrzymania zwierzat zgodnie z warunkami zawartymi w zala_czniku nr 1 do niniejszej
umowy.

§2

1. Przyj§cie zwierzat do Schroniska b?dzie si? odbywac wyla_cznie na zgioszenie
Zleceniodawcy.

2. Zwierzeja kierowane do Schroniska przez Zleceniodawc? pozostaja_ na jego utrzymaniu
przez caly okres ich przebywania w Schronisku.

3. Bezdomne zwierze_ta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawc? przebywaja_ce
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w schronisku pozostaj^wtasnosci^Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiajzku przyjmowania zwierzat b^da^cych
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, post^powaniu lub innych czynnosciach.

5. Limit miejsc dla zwierzat z terenu gminy Kowal wynosi 5 miejsc. Po osiaj?ni?ciu w/w limitu
Zleceniobiorca nie ma obowiajzku przyjmowania zwierzat z terenu gminy Kowal do czasu
zwolnienia si? miejsc, bajdz 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 opiekq. zwietrz? trwale dotard pozostawalo,
zwierz? takie uznaje si? za bezdomne.

7. Jezeli w przeciajgu 14 dni od przyj^cia zwierz^cia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na pismie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawc?
o okolicznosciach skutkuj^cych uznaniem zwierz^cia za be_da_ce podmiotem, przedmiotem
lub dowodem w sprawie, post?powaniu lub innych czynnosciach, wowczas zwierz? takie
uznawane jest za nieb?d%ce podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie.
Dostarczenie takiej informacji w terminie pozniejszym skutkuje uznaniem zwierz^cia za
b?da^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?da_cych
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postejpowaniu lub innych czynnosciach
wynosic b?dzie: 7,90 zt [slownie: siedem zlotych 90/100]/szt./dob? brutto. Wartosc ushigi
obejmuje podatek VAT wedlug obowiqzuja^cych stawek.

2. Wartosci ushigi za prowadzenie schroniska i obshig? zwierzal innych niz wskazane w § 3
pkt 1 wynosic b?dzie: 20,00 zt [slownie: dwadziescia ztotych ]/szt./dob? bnitto. Wartosc
ushigi obejmuje podatek VAT wedhig obowiajzuja^cych 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 nastapity 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 czhrwieka lub zwierz?cia wynosi 75,00 z\: siedemdziesia^t pi?c
zlotych] brutto za caty okres obserwacji. Wartosc ushigi obejmuje podatek VAT wedhig
obowiajzujq-cych stawek.

5. W przypadku braku psow w schronisku, w miesia^cu rozliczeniowym, z terenu gminy
Kowal, Zleceniobiorcy przyshiguje ryczaft w wysokosci 300,00 zl brutto (slownie: trzysta
ztotych) ~ za utrzymanie miejsc dla psa i suki. Wartosc obejmuje podatek VAT wedhig
obowiajzuj^cych stawek.

6. Ushigi obje_te niniejsza umowa_ fakturowane b?da^ po upfywie kazdego miesia^ca.

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

8. Kwota przeznaczona przez Zleceniodawc? na realizacj? niniejszej umowy wynosi
[slownie: zlotych] brutto.

9. Wartosc uskig wyszczegolnionych w pkt. 1, 2, 4 i 5 podlega corocznej waloryzacji
minimum o wskaznik cen towarow i uslug konsumpcyjnych (pot. Inflacji) zwi?kszony
o 1,5%, pocza^wszy od miesiq.ca nast?puj^cego po miesia_cu, w ktorym jest on publikowany.

§4

Zleceniobiorca zobowiajzany jest do dostarczenia miesie_cznego rozliczenia stanu zwierzaj; z terenu
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gminy Kowal przebywaja_cych w schronisku.

§5

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych using. Kontrole w imieniu
zleceniodawcy moga_byc przeprowadzane przez wyznaczonego pracownika zleceniodawcy.

§6

1. Zleceniodawca zobowiajzany jest do zabrania zwierzat; przebywaja_cych w schronisku,
pochodza_cych z terenu gminy Kowal; ze schroniska w cia_gu 14 dni od dnia rozwiazania
umowy. Za okres pobytu psow po rozwiajzaniu umowy Zleceniobiorcy przysluguje
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 przysiuguje wynagrodzenie
obliczone wedlug stawek hotelowych [dlapsow] obowiazuja_cych w schronisku.

§•7

1. Umowa zostala 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 wlasciwych warunkow bytowania, Zleceniodawca moze
rozwiajzac umow? ze skutkiem natychmiastowym.

4. W razie niewywiajzywania 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.

1. Strony, w zwiazku z zawarciem niniejszej umowy zobowiazane sa_ do:

1.1. zachowania w scisiej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania
i niewykorzystywania informacji stanowia_cych tajemnic? przedsi?biorsrwa drugiej
strony, a takze wszelkich poufnych informacji i faktow, o ktorych dowiedza_ si? w trakcie
wzajemnej wspohpracy

1.2. zapewnic nalezyta_ ochron? informacji poufnych przekazanych sobie dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy.

2. Za informacje poufne Strony uznaja_ w szczegolnosci informacj? dotycza_ce kwestii:
prawnych, finansowych, technicznych, handlowych, know-how, koncepcji, strategii,
technicznej i technologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej oraz inne posiadaja_ce wartosc
gospodarcza_, ktore nie podlegaja_ wyia_czeniu na mocy obowiajz;uja_cego prawa.

3. Strony zobowia_zuja_ si? chronic opisane w niniejszym paragrafie informacje poufne takze
w okresie 36 miesi?cy po rozwiajzaniu niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia zobowiazafi wynikaja_cych z niniejszego paragrafu Strona
naruszaja_ca zaplaci na za_danie drugiej Strony kar? umowna_ w kwocie stanowia_cej
rownowartosc pi?ciokrotnosci przeci?tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorsrw.

§9
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1, W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa_ maja zastosowanie Przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Umow£ sporzajdzono w 4 jednobrzmia_cych egzemplarzach., po 2 egzemplarze' dla kazdej
ze stron.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

SCHRONiSKO DLA 8E2DOMNYCH
ZWfERZ/^T DOMOVVYCH

Zbigniew Moraczewski
99-300 Kutno, KOTLISKA 13

tel. (024) 356-05-42, N I R 775-1 23-5S-88

WtASGICIBL

Zbigniew Moraczewski

GMINA KOWAL
powiat wioda wski

*niepotrzebne skxeslic 4/4




