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Zawarta w dniu ....v.:r...r..;! 20..•:'..]..... roku w Nowych Ostrowach

pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy. Nowe Ostrowy 80. 99-350 Ostrowy

REGON: 611015780: NIP: 775-24-06-168

zwaną dalej „Zleceniodawcą" w imieniu której działają: Wójt Gminy- Zdzisław Kostrzewa

kontrasygnowana przez: Skarbnika Gminy Małgorzatę Sołtysińską

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych .Przyjaciel'' w Kotliska 13. 99-300 poczta Kutio. REGON:
610296592; ŃIP: 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:

W oparciu o:

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.
z 2013 r. póz. 907 z późniejszymi zmianami)

• Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. póz. 856
z późniejszymi zmianami)

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje co następuje.

§ 1
Zleceniobiorcą prowadząc Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel"
Zbigniew Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowiązuje się do :

!. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawcę zwierząt: psów.

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

3. Zapewnienia właściwych warunków ich bytowania .

4. Zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm.

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

6. Usługi wymienione w załączniku nr 2 wykonywane są na zlecenie Zleceniodawcy. Płatne
są one dodatkowo.

7. Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym punktów 5 i 6 wykonywane
są po konsultacjach ze Zleceniodawcom. Czynności tepłatie są dodatkowo.

8. Utrzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu
lub uśpienia, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

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

§ 2

1. Przyjęcie zwierząt do Schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie
Zleceniodawcy.

2. Zwierzęta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawcę pozostają na jego utrzymaniu
przez cały okres ich przebywania w Schronisku.

3. Bezdomne zwierzęta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawcę przebywające
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w schronisku pozostają własnością Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązku przyjmowania zwierząt będących
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach.

5. Limit miejsc dla zwierząt z terenu gminy Nowe Ostrowy wynosi 10 miejsc. Po osiągnięciu
w/w limitu Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania zwierząt z terenu gminy Nowe
Ostrowy do czasu zwolnienia się miejsc, bądź też poczynienia dodatkowych ustaleń ze
Zleceniodawca.

6. Jeżeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska nie ma możliwości
ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieka zwietrzę trwale dotąd pozostawało,
zwierzę takie uznaje się za bezdomne.

7. 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 podmiotem, przedmiotem
lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach, wówczas zwierze takie
uznawane jest za niebędące podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie.
Dostarczenie takiej informacji w terminie późniejszym skutkuje uznaniem zwierzęcia za
będące podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie od dnia skutecznego
poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

§ 3

1. Wartości usługi za prowadzenie Schroniska i obsługę zwierząt bezdomnych, niebędących
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach
wynosić będzie: 7,50 zł [słownie: siedem złotych 50/100]/szt./dobę brutto. Wartość usługi
obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

2. Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt innych niż wskazane w § 3
pkt l wynosić będzie: 20,00 zł [słownie: dwadzieścia złotych ]/szt./dobę brutto. Wartość
usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

3. W przypadku zwierząt narodzonych w schronisku przysługuje należność, obliczana zgodnie
z § 3 pkt l i 2. 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 gminy Nowe
Ostrowy. Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta
złotych) - za 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.

8. Kwota przeznaczona przez Zleceniodawcę na realizacje niniejszej umowy wynosi
[słownie: złotychjbrutto.

9. Wartość usług wyszczególnionych w pkt. 1..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.

§ 4
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Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt z terenu
gminy Nowe Ostrowy przebywających w schronisku.

§5

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. Kontrole w imieniu
zleceniodawcy mogą być przeprowadzane przez wyznaczonego pracownika zleceniodawcy.

§ 6

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku,
pochodzących z terenu gminy Nowe Ostrowy; 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. 1. za okres
pobytu psów po terminie wskazanym w pkt. L Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
obliczone według stawek hotelowych [dla psów] obowiązujących w schronisku.

§ 7

1. Umowa została zawarta na czas na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 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.

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

§8

1. Strony, w związku z zawarciem niniejszej umowy zobowiązane są do:

1.1. zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania
i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa drugiej
strony, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie
wzajemnej współpracy

1.2. zapewnić należytą ochronę, informacji poufnych przekazanych sobie dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy.

2. Za informacje poufne Strony uznają w szczególności informacją dotyczące kwestii:
prawnych, finansowych, technicznych, handlowych, know-how. koncepcji, strategii,
technicznej i technologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej oraz inne posiadające wartość
gospodarczą, które ni e podlegają wyłączeniu na mocy obowiązującego prawa.

3. Strony zobowiązują się chronić opisane w niniejszym paragrafie informacje poufne także
w okresie 36 miesięcy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu Strona
naruszająca zapłaci na żądanie drugiej Strony karę umowną w kwocie stanowiącej
równowartość pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
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§ 9

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

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

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:
GMINA NOWE OSTROWY
99-350 Ostrowy tcl./fax (024) 356-14-nr

pow. k u t n o w s k i , woj. łótlzkif

m«,.,,„. .^iitftrrrf^Kij.itrzewa
Wiole*,

•
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