
umowa N. ...... li.i i?.i? .. . ..

Zawaftaw dniu '.ił8'.,.0.{.,' ,'...'' fO'.Ą\.f.'... roku w Dąbrowicach,

pomiędzy Gmin4 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17 ,99-352 Dąbrowice,

REGON: 61 I 01 5891 ; NIP: 77 5-24-06-079

zwanąda|ej ,,Z|eceniodawcą'' w imięniu której działają: Wójt Gminy Pani Dorota Dąbrowska

kontrasygnowana przeT Skarbnika Gminy Paną Mirosławę Zbońkowską

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko
dla BezdomnychZwierząt Domowych ,,Przyjaciel'' w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGON:
610296592; NIP: 775.123.58-88; WPIS do ewidencji działalności gospodarezyeh: 641ll23l9L
dokonany wUrzędzie Gminy Kutno. Zwanym dalej ,,Z|eceniobiore4''.

Został'a zawarta umowa o następującej treści:

W oparciu o:

. alt. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. Prawo zamówień publicznych' (tj. Dz'U.
z20|3 r. poz.907 zpóźniejsrymi zmianami)

. Ustawę z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ochronie nllierząt (tj. Dz.U' z f0I3 r. poz' 856
z późniejszvmi zmianami)

Zlecęniodawca z|ęca a Zleceniobiorca przyjmuje co następuje'

$1

Zleceniobiorca, prowadząc Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Przyjacie|,,
Zbign\ew Moraczewski zwan_e dalej Schroniskiem, zobowiązuje się do : _

1. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawcę zlłieruąt: psów.

2, Zapewnienia właściwych pomieszczeń dla zvtierząt, które tam będą przebywaó.

3. Zapevtnienia właściwych warunków ich bytowania .

4, Zapewnienie rutierzętom karmy i wody wedfug obowiązujących norm.

5. Zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki
oraz obówiązkowych szczepiefi .

6. Usfugi 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 Z|ecęniodawcą. Czynności te płabre są dodatkowo.

8. Utrzymania rwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu
lub uśpieni a, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

9. Utrzymania mvietząt zgodnie z warunkami zawartymi w zał'ączniku nr 1 do niniejszej
umowy.

$2
1. Przyjęcie ntierząt do Schroniska będzie się odbywaó wyłącznie na zg)oszenie

Zleceniodawcy.

2' Zwierzęta kierowane do Schroniska ptzez Zleceniodawcę pozostają na jego utrzymaniu
przęz cĄ okres ich przebywania w Schronisku.

3. Bezdomne nł'lierzęta kierowanę do Schroniska przez Zleceniodawcę przebywające

*niepotrzebne skreślić 1t4
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4.

w s chroni sku pozo staj ą własno śc ią Zlecenio dawcy'

Zlęcęniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązku przyjrnowania zwierząt będ4cych
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postęPowaniu lub innych czynnościaeh.

Limit miejsc dlazvtierząt z terenu gminy Dąbrowice wynosi 2 miejsca. Fo osiągnięoiu Wvr
limitut Zlecęniobiorea nię ma obowiązkll' przyjmowania zwierząt z terenu gminy Dąbrowice
do czasu nlrolnienia się miejsc, bądŹ teŻ poczynienia dodatkowych ustaleń zę
Zleceniodpwcą.

Jeżeli w przeciągu 14 dni od przyjęcla zwierzęcia do schroniska nic ma mozliwośei
ustalenia wtaściciela lub innej osoby, pod której opieką zwietrzę trwale dotąd pozostawało,
zwierzę takie umaje się za bezdomne.

JeŻe|i w przeciągu 14 dni od przyjęcia zwieruęcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na piśmie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawcę
o okolicznościach skutkujących uznaniem zwierzęeia za będące podmiotem, przedmiotem
lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach, wówczas zwierzę takie
uznawane jest za niebędące podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie'
Dostarczenie takiej informacji w terminie późniejszym skutkuje uznaniem nvierzęcia za
będące podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie od dnia skutecznego
poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

$3
Wartości usfugi za prowadzenię Schroniska i obsługę zvvierząt bezdomnych, niebędących
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach
wynosió będzie: 7,70 zł [słownie: siedem dotych70lI00 ]/szt.idobę brutto. Wartośó usfugi
obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wartości ustugi zaptoqtadzenie schroniska i obsfugę zwierząt innych niz wskazane w $ 3

pkt 1 wynosió będzie: 20,00 zł [słownie: dwadzieścia zł,oĘch ]/szt./dobę brutto. Wartość
ustugi obejmuje podatek VAT wedfug obowiązujących stawek.

W przypadku rwierząt narodzonych w schronisku przysfuguje naleznośó, obliczana zgodnie
z $ 3 pkt I i 2, za f sztuki potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem,
Żę narodzjny nastąpiĘ w okręsie nie pómiej niz 8 tygodni od dnia ptzyjęcia do schroniska.

Cena za obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarazenję wścieklimą,
po ugryzieniu człowieka lub zvvierzęcia wynosi 75,00 zł [słownie: siedemdziesiąt pięć
złotych] brutto za cĘ okres obserwacji. Wartośó ustugi obejmuje podatek VAT wedfug
obowiązuj ących stawek.

W przypadku braku psów w schronisku, w miesiącu rozliczeniowm, z teręnu gminy
Dąbrowice, Zleceniobiorcy przysfuguje ryczak w wysokości 350 zł brutto (słownie: tzysta
pięódziesiąt złotych) _ za utrzymanie miejsc dla psa i suki. wartośó obejmuje podatek VAT
wedfug obowiązuj ących stawek.

Usługi objęte niniejsza umową f,akturowane będą po uptywie kazdego miesiąca.

Wynagrodzenie za usfugę płatne będzie w drodzę przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
w terminie 14 [słownie: czternasfu] dni od daty wystawienia faktury.

ĘutojĄ P,Ęleznaczona Przez Zlecenio$awcę na.rea|i-zację niniejszej umowy wynosi
. }.J.Ę.1&:..x,t.......'.....'. fsłownie:..t,wl,t'tr..I.{.lĄ.w..łl].('r.?.(|..,il'.. '.:wl/!aL!, ,......'.....złotych]brutto.

Wartośó usfug wyszczególnionych w pkt. 1, 2, 4 i 5 podlega corocznej waloryzacji
minimum o wskaznik cen towarów i usfug konsumpcyjnych (pot. Inflacji) zwiększony
o I,5oń,począwszy od miesiąca następującego po miesiącu' w którym jest on publikowany.

6.

7.

5.

Il.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.
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Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego roz|iczenia stanu zwierząt z terenu
gminy Dąbrowice przebywających w schronisku.

$5
Zlęceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. Kontrole n/- imieniu
zlecęniodawcy mogą być, ptzeptowadzane przęzwyzflaczofiego pracownika zięcenioda'uvey.

$6
Zlócenio'dawca zobowiąZany jest do zabrania zwierz4t; przebywających w schronisku,
pochodzących z terenu gminy Dąbrowice; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia rozwtązanta
umowy' Za okres pobytu psów po totwiązaniu umowy Zleceniobiorey przysfuguje
wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

W razie niewywiązania się Zleceniodawcy z terminów wskazanych w pkt. 1, za okres
pobyu psów po terminie wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorey przysfuguje wynagrodzenie
obliczone wedfug stawek hotelowych [dla psów] obowiązujących w schronisku.

$7
Umowa została zawarta na czas na okres od 01.01'2015 r' do 3I'IZ,20I5
wyczerpania się środków przęznaczonych narealizacje niniejszego kontraktu.

Uńow6. może byó rczwiązana przez kaŻdą Ze stron za uprzednim
wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu w1powiedzenia, zę
prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.

W razie nienależytego wykonania umowy przez Z|eceniobiorcę, a w szczególności
nie zapewnienie zvrierzętom właściwych warunków bfowania, Zleceniodawca moze
rozwiązaó rrmowę ze skutkiem natychmiastowym.

W razie niewywiązywania się z warunków umowy przezZ|eceniodawcę, aw szczególności
nieterminowe reguiowanię naiezności względem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca może
rorwiązaó umowę ze skutkiem natychmiastowym.

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

$8
1. Strony, w związku zzawatciem niniejszej umowy zobowiązale są do:

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

zapewnić na|eŻytą ochronę informacji poufnych przekazanych sobie dla potrzeb

1.

2.

1.

2.

3.

4.

r. lub do

plsenmym
skutkiem

t.2.
r e altzacji niniej szej umowy.

Za informacje poufne Strony uznają w szczególności informację doĘczące kwestii:
prawnych, finansowych, technicznych, handlowych, know-how, koncepcji, strategii,
technicznej i technologicznej, ekonomicznej, organizacyjnĄ oraz inne posiadające wartośó
gospodarczą, które nie podlegaj ąvtyłączeniu na mocy obowiązującego prawa.

Strony zobowiązują się chronió opisane w niniejszym paragraf,re informacje poufne takŹe
w okresie 36 miesięcy po tozwiązaniu niniejszej umowy.

W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu Strona
naruszająca zapłaci na żądanie drugiej Strony karę umowną w lovocie stanowiącej
równowartośó dwukrotności przeciętrego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

*niepotrzebne skreślić
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3.
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$e

1'WsprawachnieuregulowanychniniejszaumowąmajazastosowaniePrzepisyKodeksu
CYwilnego'

f.Umowęsporządzonow4jednobrzmiącychegzemplarzach,po2egzemp|atzed|akażdej
ze stron.

Zleceniobiorca:
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a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działa|nośó gospodarczą pod nazwą: Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Ptzyjaciel'' w Kotliska 13, 99-300 pocztaKutno, REGON:
6I029659f; NIP: 775.123.58-88; WPIS do ewidencji działalności gospodarczych: 64lIlf3l91
dokonany w Urzędzie Gminy Kutno. Zwanym dalej ,,Z|eceniobiorcą''.

Zostałaza.warta umowa o następującej treści:

W oparciu o:

. art.4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych, (tj.Dz.U.
z 2013 t. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

. Ustawę z dnla 21 sierpnia 1997 r. o ochronie mt\erząt (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 856
z p óŹniej szvmi zmi anami)

Z leceniodawc a z|eca a Zleceniobiorc a przyj muj e co następuj e.

$1
Zleceniobiorca, prowadząc Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Ptzyjacie|,,
Zbigniew Moraczewski zwane daiej Schroniskiem, zobowiązuje się do : -

l. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Z|eceniodawcę zsvietząt: psów.

2. Zapewnienia właściwych pomieszczęń d|azwierząt' które tam będą przebywaó.

3. Zapewnienia właściwych warunków ich blowania .

4. Zapewnienie zwierzętom karmy i wody wedfug obowiązujących norm.

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

6. .Wykonywania niezwłocznię kastracji, sterylizacji zwierząt przebywających
i przybywających do Schroniska, o ile nie ma ku temu przeciwwskazań medycznyoh, po
uptywie 15 dni od daty przyjęcianvierzęcia do Schroniska.

7. Usfugi wymienione w załączniku nr 1 wykonywane są na zlecenie Zleceniodawcy. Płatne
są one dodatkowo.

8. Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym punktów 5 i 6 wykonywane
są po konsultacjach ze Z|eceniodawcą. Czynności te płatne są dodatkowo.

9' Utrzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmięrci, przekazania, zwrotu
lub uśpieni ą w prTpadkach okre ś lonych o drębnymi przepis ami.

10. Zlęceniodawca upoważnia tym samym Zleceniobiorcę do przeprowadzania w imieniu
Zlecęniodawcy wszelkich czynności wymienionych w tym paragrafie.

1. Przyjęcie zwierząt do
Zleceniodawcy.

*niepotrzebne skreślić

$2
Schroniska będzie się odbywaó wyłącznie na zgłoszenie
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4.

5.

f, Zwierzęta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawcę pozostają na jego utrzyryaniu
przez caĘ okres ich przebywania w Schronisku.

3. Bezdomne zwterzęta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawcę przebywające
w schronisku pozo staj ą własnością Zleceniodawcy.

1.

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

Limit miejsc d|azwieruąt Z terenu gminy Dąbrowice wynosi 2 miejsca. Po osiągnięciu w/w
limitu Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania nllierząt z tęrenu gminy
.{Ąa*x{}*.*.!Ł. do czasu zwolnienia się miejsó, bądź' tez poczynienia dodatkówych
ustaleń ze Z|ecentodawcą'

Jezeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zulterzęcia do schroniska nie ma mozliwości
ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę trwale dotąd pozostawało,
zwieruę takie uznaje się za bezdomne.

JeŻe|iw ptzeciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanię
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 zwierzę takie,
uznawane jest za niebędące podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie.
Dostarczenie takiej informacji w terminie późniejszym skutkuje uznaniem nłierzęcia za
będące podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie od dnia skutecznego
poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

s3
Wartości usługi za prowadzenie Schroniska i obsługę zwtetząt bezdomnych, niebędących
podmiotem, pr2edmiotem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub iqnych czynnościach
wynosić będzie: 8'00 zł [słownie: osiem złotych)lszt./dobę brutto. Wartośó usfugi obejmuje
podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obstugę rwierząt irurych niz wskazane w $ 3
pkt l wynosić będzie: 20,00 zł [słownie: dwadzieścia złoĘch)lszt./dobę brutto. Wartośó
usługi obejmuje podatek VAT według obowipujących stawek'
.W 

przypadkuzwierząt narodzonych w schronisku przysługuje należnośó, obliczana zgodnie
z $ 3 pkt 1 i 2, za 2 sztuki potomstwa .po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem,
Że narodziny nastąpiĘ w okresie nie póŹniej niz 8 tygodni od dnia ptzyjęcia do schroniska.

Cćnaza obserwację zwieruęcia co do którego istnieje podejrzenie o zatuŻenie wścieklizną,
po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia wynosi 75,00 zł' [słownie: siedemdziesiąt pięć
złoĘch] brutto za caĘ okręs obserwacji/|cvrarantanny. Wartośó usfugi obejmuje podatek

VAT wedłnug obowiązuj ących stawek.

6.

7.

2.

3.

4.

5. Wartośó usfugi za wykonanie zabiegu sterylizacji zwierzęcia wynosi: 350 zł [słownie:
trzysta pięódziesiąt zł.otych 0/100] brutto. Wartośó usługi obejmuje podatek VAT wedtug
obowiązuj ących stawek.

Wartośó ustugi za wykonanie zabiegu kastracji zwierzęcia wynosi: 200 zł, [słownie: dwieścię
zŁotych 0/100] brutto. Wańośó usfugi obejmuje podatek VAT według obowiązujących
stawek.

W przypadku braku psów w schronisku, w miesiącu rozliczeniowm' z terenu gminy
Dąbrowice Zleceniobiorcy przystuguje ryczah w wysokości zł brutto 350'00 zł(słownie:
trzysta pięódziesiąt złoĘch) _ za uttzymanie miejsc dla psów i suk. Wańośó obejmuje
podatek VAT wedfug obowiązujących stawek.

Usługi objęte niniejsza umową fakturowane będą po upĘwie kazdego miesiąca.

*niepotrzebne skreślić
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9. Wynagrodzęnie za usługę ptatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
w terminie i4 [słownie: cztenrasfu] drri od daty wystawienia faktury.

l0.Kwota .przeznaczolla przęz Zlęceniędarrycę na rea|izacię ninie|szej umowy wynosi
.....}Y18.o.,c.Q..?"[..'... jsłownie:.l% 

Ę*l'"..t,t,o...a\ł/,Al.,'c.hŁź.r'.-...złotych]brutto.
11. Wartośó usług wyszczególnionych w pkt. I, f, 4 i 5 podlega corocznej waloryzacji

minimum o wskaznik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) zwiększony
o | ,5%o, począwszy od miesiąca następuj ącego po miesiącu' w którym j est on publikowarry.

s4
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego roz|iczenia stanu zwierząt z terenu
gminy Dąbrowice przeb1vających w schronisku.

$s
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usfug. Kontrole w imieniu
zleceniodawcy mogą byó przeprowadzane ptzez wznaczonego pracownika zleceniodawcy'

$6
1' Zleceniodawca zobowiąz,any jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku,

pochodzących z terenu gminy Dąbrowice; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia
rozwiązania umowy. Za okres pobyfu psów po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. W razie niewywiązania się Zlęceniodawcy z terminów wskazanych w pkt. l, za okres
pobyu psów po terminie wskazanym w pkt' I, Z|eceniobiorcy przysfuguje wynagrodzenie
obliczone według stawek hotelowych [dla psów] obowiązujących w schronisku.

$7
1. Umowa została za.warta na czas na okres od f4.08.f015 r. do 3|.12.2015

wyczerpania się śro dkó w przeznaczonych na rca|izacje niniej sze go kontraktu.

2. Umowa moze byó roz:lliązana pruez każdą Ze stron za uprzednim
w;powiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu w1powiedzenia, ze
prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3, W razie nienależlego wykonania umowy przez Z|eceniobiorcę, a w szczególności
nie zapewnienie zwierzętom wtaściwych warunków bytowania, Zlecęniodawca moŻe
rotwiązać umowę ze skutkiem natychmiastÓwym.

4. W.razie niewywiązywania się z warunków umowy przezZ|eceniodawcę, aw szczególności
nieterminowe regulowanie należności względęm Z|eceniobiorcy. Zleceniobiorca rnozę
rcrwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wszelkie zsriany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazności.

$8
1' Strony, w związku z zawarcięm nirriejszej umowy zobowtązane są do:

1.l. zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania
i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej
strony, atak,ze wszęlkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie
wzajemnej współpracy

I.2. zapewnić naleŻytą ochronę informacji poufnych ptzekazanych sobie dla potrzeb
r e alizacji niniej szej umowy.

2. Za informacje poufne Strony vznają w szczególności informację dotyczące kwestii:

*niepotrzebne skreślić

r. lub do

pisemnym
skutkiem



prawnych, finansowych, technicznych, handlowych, know-how, koncepcji, strategii,
technicznej i technologic4nej, ekonomicznej, organizacyjnej oraz inne posiadające wartość
gospodarczą, które nie podlegaj ąwyłączeniu na mocy obowiązującego prawa.

Strony zobowiązĄą się chronió opisane w niniejszym paragrafie informacje poufne także
w okresie 36 miesięcy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

W przypadku naruszenia zobowiązan wynikających z niniejszego paragrafu Strona
naruszająca zapłaci na iądanie drugiej Strony karę umowną w kwocie stanowiącej
równowartość pięciokrotności przeciętnego wynagrodzeniaw sektorze przedsiębiorstw.

$e
l. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie Przepisy Kodeksu

Cywilnego.

f ' Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplatzach, po 2 egzemp|arue d|a kaŻdej
ze stron.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

EKA { 'il'i1 NY

owrclń.ękaIala

a

4.
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