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UMOWA NR 2/2013

zawarta dnra 2 stycznia 2013 r.pomigdzy
Gminq Leszno, Al. Wojska Polskiego 21,05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539, reprezentowana
ptzez:
W6jta Gminy Leszno -PanaAndrzeia Cieilaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Urszuli Jeziorskiei
zw arL1 dalej Z I e c e n i o d aw c q
z jednej strony,

Panem Zbigniewem Moraczewskimprowadzycym dzialalnoSd gospodarcz4 pod narw4 Schronisko
dla Bezdomnych Zwierz4t Domowych ,,PRZYJACIEL" z siedzib4 Kotliska 13, 99-300 Kutno,
zarejestrowanym w Ewidencji Dzialalno5ci Gospodarczej Urzgdu Gminy Kutno pod nr 641112319l
zwanym Zleceniobiorcq

na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dria 29 stycnia
'2004 

roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.22010 r. Nr 113 poz.759 z p6zniejszymi
zmianami) o wartoSci mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publiczrych

$ 1

Zleceniodawca zlec4 a Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do Swiadczenia ustugi w zakresie
przyjmowania do schroniska i zapewnienia odpowiednich warunkdw bytowania oraz opieki
weterynaryjnej bezdomnym zwierzgtom wystgpujqcym na terenie Gminy Leszno zgodnie
z warunkami niniejszej umowy.

s 2

l.Zleceniobiorca zobovi4nje sig do :
- przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierz4t domowych - psy i suki z terenu Gminy

Leszro;
- zapewnienia wlaSciwych pomieszczeri lub boks6w dla zwierz1t chroni4cych je przed zimnem,

upalami i opadami atmosferycznymt, z dostEpem Swiatla dziennego, umo2liwiajqcyml
rwterzgtom swobodne poruszanie si g ;

- zapewnienia czysto5ci i porz4dku w boksach, na wybiegach;
- zapewrtretiazrtierzgtom karmy i wody zdattej do picia wedlug obowiqzuj4cych norm;
- zapewnienia zwierzgtom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiAzujecymi w tym zakresie

przepisami, w szczeg6lno6ci szczepienta przeciw wSciekliznie, przeciw chorobom,
odrobaczanie, odkle sz czerie;

- utrzym ania przyjEtych zvnerz4t w czystoSci;
- utrzymania zwierz4t do momentu adopcji, Smierci lub u5pienia w prrypadkach okreSlonych

odrgbnymi przepisami;
- prowadzenia adopcji;
- prowadzenia rejestru przyjmowanych

u5pionych i tych kt6re zmarly;
rwien4t, prowadzenie rej estru rwierz4t adoptowanych, i

- utrzymania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zleceniodawca upowa2nia Zleceniobiorca do
wlaicicielowi lub sprzedazy zwierzEcia osobie ttzeciej.

,ii, ,
odplatnego wydania schwytanego psai,\
Sprzedaz mo2e nast4pi6 nie wczeSniei ntz



po uptywie 14 dni od chwili przyjgcia nnerzgcia do schroniska. Wptywy z tego tytutu stanowi4
doch6d Wykonawcy.
3. Obecnie Zanaviaj4cy posiada 38 zwierzqt w Schronisku.
Ilo56 zwierz4t w schronisku nie jest stal4 ilo56 ta moze sig zmniejszyllub zwigkszy6.

$ 3

1. Koszt pobytu w schronisku zwierzgcia wynosi6 bgdzie: 5,93 zl netto; 7 29 zl brutto (slownie:
siedem zt29ll00) szt.lzadobg. Warto6d ustugi obejmuje 23 TopodatekVAT.
2. Zleceruodawca dopuszcza fakturowanie czgsciowe, uslugi objgte niniejsz4 umow? fakturowane
bgd4 po uplywie kazdego miesi4ca.
3. Do ka2dej fak@ bgdzie dol4czone szczeg6lowe zestawienie rwietzqt.
4. Wynagrodzenie za usfugg platne bgdzie przelewem na rachunek Zleceniobiorcy
podany na fakturze w terminie 14 fslownie: cztemastu] dni od daty otrzymania faktury pnez
Zleceniodawcg.
5. Kwota, ld6r4 Zarrtawiajqcy posiada w budZecie na to zadante na 20t3 r. wynosi 88.000'00 zl

[slownie: osiemdziesi4t osiem tysigcy zlotych]brutto.
6. C4mno5ci nie mieszcz4ce sig w zakresie niniejszej umowy wykonywane bgd4 po konsultacjach
ze Zleceniodawc4 i platne dodatkowo.

$ 4

Umowa niniejsza obowi4zuje od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 3l grudnia 2015 r.

$ s

1. Przyjgcie ps6w do schroniska bgdzie sig odbywa6 wyl4cznie nazgloszente Zleceniodawcy.
2. Bezdomne rwieruqta do schroniska moze dostarcza6 wyl4cznie firma posiadaj4cawantqumowg
z Gmin4 Leszno, wymagane prawem zezwolenie oraz pisemne upowa2nienie W6jta Gminy Leszro.
3. ZwieruEta z terenu Gminy Leszro przebywaj4ce w schronisku pozostaj4 *lasnoSci4
Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowigku przyjmowania bezdomnych zwierz4t
stanowi4cych przedmiot lub dow6d w sprawie prowadzonej przez organy administracji
panstwowej.
5. Je2eli w przeci4gu 14 dni od przyjgcia rwierzgcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na piSmie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawca o okolicznoSciach
skutkuj4cych uznaniem rwrerzEcia zabgdqce przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej
przez organy administracji panstwowej, w6wczas rwreruE takie uznawane jest za rie bgd4ce
przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej przez organy administracji panstwowej.
6. .Zleceniobiorca zobowiqzany jest do dostarczenia miesigcznego rczliczenia stanu ztrierz4t
z terenu Gminy Leszno przebywajqcych w schronisku.

$ 6

1. Zleceniodawca zastrzegasobie prawo kontroli wykonywanych uslug.
2. Osob4 upowaznion4 do kontaktu ze strony Zleceniodawcy jest PanZdzislaw PejaS

-nr tel.: (022)725 80 05 wew. 107, 501227 402.
3. Osob4 upowaznion4 do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy jest Pan Zbigniew

- nr tel.: Q 24) 356 05 42.
Moraczewski :
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W razie nienale2ytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcg, a w szczeg6lnoSci nie
zapewnienie zwierzgtom wlaSciwych warunk6w bytowania, Zleceniodawca moze
rcmri4za6 umowg ze skutkiem natychmiastowym.
W razie nie wywi44rwania sig z warunk6w umowy przez Zleceniodawcg,
a w szczeg6lnoSci nieterminowe regulowanie nalezno5ci wzgigdem Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca moze rcnxiqzal umowg ze skutkiem natychmiasto*y-.
W pr4rpadku nie wywi44rwania siE z obowiqzk6w wynikaj4cych z umowy Zleceniobiorca
zaplaci na rzecz Zleceniodawcy, opr6cz kwoty wynikaj4cej z wykonani a zastgpczego, takze
karg nmowrl4 w wysokoSci 20% kwot zaplaconych- prziz Zamavnajacego-innemu
wykonawcy, kt6ry wykona prace zastgpczo. Kara umowna podlega potr4ceniu z naleznoSci,
wynikaj 4cy ch z bie2qcych falf,ur.

$ 8

1. W przypadku rozwi}zanta umowy Zleceniodawca zobowiparry jest do zabrartta 7giep2pt;
ptzebywaj4cych w schronisku, pochodz4cych z terenu Gminy L"r^o w ci4gu 14 dni od dnia
rozviryanra umowy.'Za okres pobytu ps6w po rcni4zaniu umowy Zleceniobiorcy przysluguje
wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
2' W tazie nie wywiTania sig Zleceniodawcy z temrin6w wskazanych w pkt. 1, za okes pobyru
ps6w po terminie wskazanym w pkt. l, Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie obliczone
wedlug stawek hotelowych [dla ps6w] obowi4zuj4cych w schronisku.

$ e

1. Spory powstale na tle niniejszej umowy bEd1 rozstrzygane przez s4d powszechny wla5ciwy dla
s i edziby Z anawiaj 4c e go .
2. Wszelkie ntiany postanowieri umownych mog4 byi dokonywane vtyl1czrrie zazgod4obu stron,
w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem niewahroSci.
3. Umowg sporz4dzono w 2 jednobrzmi4cych egzernplarzach, po I egzemplatzu. dlaku1dej ze
stron.
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1. Umowa moze byt rozwi1zana przez ka?d4
wypowiedzeniem z zachowaniem miesigczrego
prawnym na koniec miesi4ca kalendarzowego.

*-- - . i'ti ... ..! ,  ! r :

L ; ,  -  - r . . .  
, i

j . l , : .  
i - .

ze stron za uprzednim pisemnym
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem

Zal4cmtk nr 1 - Regulamin Schroniska

Zleceniobiorca:
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Zbiqnieu Mordaewski

Zlece
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