
Zawartawdiuu J£.4..0>0'. 2014roku wZychlinie ,
,

pomi^dzy Gmma^ychlin, . .
REGON: 611015514; NIP: 775-24-06-961

zwana_ dalej ,,Zleceniodawca_" w imi'eniu kt6rej dzialaja; Burmistrz Gminy Zychlin — Grzegorz
Ambroziak. .

kontrasygnowana przez: Skarbnika Gminy Zychlin- Emili^ Rajewskq.

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadza^cym dzialalnosc-gospodarcza_pod nazwaj Schronisko
dla Bezdomnych Zwierzaj: Domowych MPrzyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, .REGON:
610296592; NIP: 775-123-58-88; WPIS do ewidencji dziatalnosci gospodarczych: 6411/23/91
dokonany w Urze^dzie Gminy Kutno: Zwanym dalej ,,Zleceniobiorcaj".

Zostala zawarta umowa o nastejpujXcej tre^ci:

W oparciu o:

- art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznych. (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 907 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 21 .sierpnia 1997 r, o ochronie zwierzat (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 856
zp6zniejszymi zmianami) '

Zleceniodawca,zleca a Zlseeni'obiorca przyjmuje co' castepuje.

' § 1

Zleceniobiorca, prowadza^c Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat Domowych ,,Przyjaciel"
Zbigmew Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowiajzuje sî  do :

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

2. Zapewnienia.wia^ciwych pomieszczen dla zwierzat, ktore tarn beda_przebywac.

3. Zapewnienia wla^ciwych warunkow ich bytowania .

4. Zapewnienie zwierz^tom karmy i wody wedhig obowi^zujajsych norm.

5. Zapewnienie zwierze_tom niezb^dnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki
oraz obowia^kowych szczepien. :

6. Wykonywania po konsultacjach ze Zleceniodawcq. ushig sterylizacji i kastracji psow
w Schronisku. • •

7. Czynno^ci nie mieszcza^ce •, si^. w zakresie merytorycznym punktu 5 wykonywane
sa_po konsultacjach ze Zleceniodawca_. Czynnos'ci te platne S4.dodatkowo.

8. Utrzymania zwierzat do momenta sprzedania, adopcji, smierci, przekazania, zvvrolu
lub u^pienia, w przypadkach okre^lonych odr^bnymi przepisami.

9. Utrzymania.zwierzajt zgodnie z warunkami zawarlymi w zala^czniku nr 1 do niniejszej
.umowy. ' " •

' §2

1. Przyj^cie zwierzajt do Schroniska b?dzie si$ pdbyivac wyta^cznie na zgloszenie
Zleceniodawcy.
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2. Zwierze^a kierowane do Schroniska przez Zleceniodawc? pozostaja^ na jego utrzymaniu
przez caly okres ich przebywania w Schronisku.

3. Bezdomne zwierz^ta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawc? przebywajajse
w schronisku pozostaja^ wlasno^ciq. Zleceniodawcy. i
4. Zleceniobiorca 'nie ma obligatoryjnego otowiajzku przyjmowania zwierza_t b?da_cych
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postej>owaniu lub innych czynnosciach.

5. Limit miejsc dla zwierzat z terenu gnuny 2ychlin wynosi 25 miejsc. Po osiajmie_ciu w/w
limitu Zleceniobiorca nie ma obowiajzku przjjmowania zwierzajt z terenu gminy Zychlin do czasu
zwolnienia si? miejsc, bajiz te£ poczynienia dodatkowych ustalen ze Zleceniodawcy.

6. Jezeli w przeciqgu 14 dni od przyje_cia zwierz?cia do schroniska nie ma mozliwogci
ustalenia wlas"ciciela lub innej osoby, pod ktorej opieka, zwietrze, trwale dotad pozostawaio, zwierze.
takie uznaje si? za bezdomne.

7. Jezeli w przeciqgu 14 dni od przyj^cia zwierzecia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na pi^mie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawc?
o okoliczno^ciach skutkujapych uznaniem zwierz?cia za b?d%ce podmiotem, przedmiotem lub
dowodem w sprawie, postej)owaniu lub innych czynnosciach, wowczas zwierze. takie uznawane jest
za nieb?dajce podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie. Dostarczenie takiej informacji w
terminie p6zniejszym skutkuje uznaniem zwierz^cia za be_dajce podmiotem, przedmiotem lub
dowodem w sprawie od dnia skutecznego poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

§3

1. Warto^ci ushigi za prowadzenie Schroniska i obshig? zwierzat bezdomnych, niebedacych
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postej?owaniu lub innych czynnosciach wynosic
b?dzie: 7,70 zl [slownie: siedem zlotych 70/100]/szt./dob? brutto. Warto^6 ushigi obejmuje podatek
VAT wedhig obowiaj2uja,cych stawek.

2. Wartosci ustugi za prowadzenie schroniska i obsluge, zvvierzajt rnnych niz wskazane w § 3
pkt 1 wynosid b?dzie: 20,00 zl [slownie: dwadzie^cia zlotych ]/szt./dob? brutto. Wartos<5 uslugi
obejmuje podatek VAT wedhag obowia^ujajsych stawek.

3. W przypadku zwierzat narodzonych w schronisku przyshiguje nalezno^c, obliczana zgodnie
z § «3 pkt 1 i 2, za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem,
ze narodziny nastapily w okresie nie pozniej ni± 8 tygodni od dnia przyj?cia do schroniska.

4. Cena za obserwacj? zwierz^cia co do ktorego istnieje podejrzenie o zarazenie w^cieklizna,,
po ugryzieniu czlowieka lub zwierz?cia wynosi 75,00 zl [slownie; siedemdziesiaj pi^c zlotych]
brutto za caly okres obserwacji. Wartosd uslugi obejmuje podatek VAT wedhjg obowiajzuja_cych
stawek.

5. W przypadku braku psow w schronisku, w miesiajcu rozliczeniowym, z terenu gminy
£ychlin, Zleceniobiorcy przyshiguje ryczah w wysokosci 350,00 zl brutto (slownie: trzysta
pi?cdziesia_t zlotych) - za utrzymanie rniejsc dla psa i suki. Wartos6 obejmuje podatek VAT wedhig
obowi^zujajsych stawek.

6. Wartosc uslugi sterylizacji suki wynosi 350 zl brutto (slownie: trzysta pi?6dziesiajt zlotych).
Wartos'c obejmuje podatek VAT wedhig obowiqzujajcych stawek.

7. Wartos(5 ushigi kastracji psa wynosi 200 zl brutto (siownie: trzysta pi?6dziesiat zlotych).
Wartosc obejmuje podatek VAT wedhig obowiajzujacych stawek.

8. Ushigi obj?te niniejsza umow% fakturowane b^dq. po uplywie kazdego miesia_ca.

9. Wynagrodzenie za ustug? platne b^dzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
w terminie 14 [slownie: czternastuj dni od daty wystawienia faktury.
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Zleceniobiorca zobowiajzany jest do dostarczenia miesi?cznego rozliczenia stanu zwierzat z terenu
gminy Zychlin przebywajajsych w schronisku.

§5 ,

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych ushag. Kontrole w imieniu
zleceniodawcy moga^by6 przeprowadzane przez wyznaczonego pracownika zleceniodawcy.

§6
1. Zleceniodawca zobowia^zany jest do zabrania zwierzat; przebywajajsych w schronisku,
pochodzqcych z terenu gminy 2ychlin; ze schroniska w cia_gu 14 dni od dnia rozwiazania umowy.
Za okres pobytu psow po rozwiajsaniu umowy Zleceniobiorcy przyshiguje wynagrodzenie
obliczone zgodnie z warunkami ninlejszej umowy.

2. W razie niewywi^zania si? Zleceniodawcy z termin6w wskazanych w pkt. 1, za okres
pobytu psow po terminie wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy przyshiguje wynagrodzenie
obliczone wedhig stawek hotelowych [dla ps6w] obowiazuja^cych w schronisku.

§7
1. Umowa zostala zawarta na czas na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. lub do
wyczerpania si? srodkow przeznaczonych na realizacje niniejszego kontraktu,

2. Umowa moze bye rozwiajzana 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 wia^ciwych warunkow bytowania, Zleceniodawca moze rozwiajzac
umow? ze skutkiem natychmiastowym.

4. W razie niewywiazywania si? z warunk6w umowy przez Zleceniodawc?, a w szczegolnosci
nieterminowe regulowanie naleznosci wzgl?dem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca moze rozwiqzad
umow? ze skutkiem natychmiastowym.

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

§8
1. Strony, w zwiajzku z zawarciem niniejszej umowy zobowiajzane sa^do:

1.1. zachowania w scislej tajemnicy oraz do 'nie przekazywania, nie ujawniania
i niewykorzystywania informacji stanowiajsych tajemnic? przedsi^bJorsrwa drugiej strony^ a takze
wszelkich poutnych informacji i faktow, o ktorych dowiedza_ si? w trakcie wzajemnej wspolpracy

1.2. zapewnic nalezyta^ ochron? informacji pournych przekazanych sobie dla potrzeb realizacji
niniejszej umowy.

2. Za informacje poume Strony uznaja^ w szczegolnosci informacj? dotycza^ce kwestii:
prawnych, finansowych, technicznych, handlowych, know-how, koncepcji, strategii, technicznej i
technologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej oraz inne posiadajaj?e wartosd gospodarcza^ ktore
nie podlegaja^ wyiajczeniu na mocy obowiazuja^cego prawa.

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

4. W przypadku naruszenia zobowiajzan wynikaja^cych z - niniejszego paragrafu Strona
naruszaja^ca zaplaci na zajianie drugiej Strony kar? umowna_ w kwocie stanowiacej rownowartosc
pi?ciokromosci przeci?tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorstw.

§9
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1. _ W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa^ maja zastosowanie Przepisy Kodeksu
Cywilnego. ' ' '

2. Umowe_ sporzajizono w 4 jednobrzmiapych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka±dej
zestron.

Zleceniobiorca:

Zbigrdeuj Moraczewski

SGHRONJSKO DLA BKOOMNYCH
ZW'i£RZ/Yr DOMOWYCH ,

"PRZYJACfEL"

SS-300 Ktrtno, KOTLISKA 13
W, (034J 3S6-06-12. NIP 776-123^58-88

Zleceniodawca:

GMINAZYCHLIN
ul. Barlickiego 15

99-320 2YCHLIN
wo], fddzki'e, powiat kutnowski
NIP 775-24-06-981 REGON 611015514
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Iwona Srn$$anka
Wa-3:
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