
Umowa Nr 

Zawarta w dniu, roku w ...&yciJX.Dl&. 
pomiędzy Gminą Żychlin, 

REGON: 611015514; NIP: 775-24-06-961 

zwaną dalej zleceniodawcą" w imieniu której działają: Burmistrz Gminy Żychlin - Grzegorz 
Ambroziak. 

kontrasygnowana przez: Skarbnika Gminy Żychlin- Emilię Rajewską 

a 
Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta 
Kutno, REGON: 610296592; NIP: 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. poz. 907 z późniejszymi zmianami) 

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

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje co następuje. 

§ 1 

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

1. ^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. Wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów w Schronisku. 

7. Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym punktu 5 wykonywane 
• są po konsultacjach ze Zleceniodawcą. Czynności te płatne są dodatkowo. 

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

9. Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami 
adoptującymi, informowania zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji. 

10. Prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie opieki rad zwierzętami i zapobiegania 
bezdomności zwierząt oraz działań zachęcających do adopcji psów ze schroniska przy 
Współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gm. Żychlin, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 



organizacją a schroniskiem. 

11. Elektronicznego znakowania psów adoptowanych ze schroniska wraz z rejestracją psów 
w elektronicznej powszechnie dostępnej bazie danych. 

- 12. Usypiania ślepych miotów psów przebywających w schronisku według wskazań lekarza 
weterynarii. 

13. Utylizacji padłych w Schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Prowadzenia na bieżąco ewidencji zwierząt przybyłych do Schroniska w tym 
dokumentacji zdjęciowej. 

15. Przeprowadzenia 14 dniowej kwarantanny psów przybyłych do schroniska. 

16. Wyłapywania i transportu zwierząt do schroniska zgodnie z następującymi zasadami: 

a) przy wyłapywaniu i transporcie zwierząt bezdomnych należy używać urządzeń i środków 
nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie powodujących bólu 
i cierpienia, 
b) wyłapane bezdomne zwierzęta należy przewieść bezpośrednio do schroniska, 
środkiem transportu, który został dopuszczony do ruchu drogowego oraz transportu zwierząt, 
c) realizacja usługi winna nastąpić w czasie 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia, a w 
nagłych przypadkach wonożliwie najkrótszym czasie, > 

• d) należy prowadzić na bieżąco ewidencję wyłapywanych zwierząt z terenu gm. Żychlin oraz 
przekazywać ją Zleceniodawcy po upływie każdego miesiąca wraz z fakturą za dany miesiąc, 
e) wyłapywanie oraz transport zwierząt do schroniska winny odbywać się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
17. Zleceniodawca upoważnia tym samym Zleceniobiorcę do przeprowadzania w imieniu 
Zleceniodawcy wszelkich czynności wymienionych w tym paragrafie. 

§ 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 
w schronisku pozo staj ą własnością Zleceniodawcy. \ 

§ 3 

1. Wattości usługi za prowadzenie Schroniska i obsługę zwierząt bezdomnych, wynosić 
będzie: 7,30 zł [słownie: siederą||[btych i trzydzieści groszy]/szt./dobę brutto. Wartość usługi 
obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek. 

2. W przypadku zwierząt narodzonych w schronisku przysługuje należność, obliczana 
zgodnie z § 3 pkt 1 i 2, za maksymalnie 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. 

3. W przypadku braku psów.w schronisku, w miesiącu rozUczeniowym, z terenu gminy 
Żychlin, Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 350 zł brutto (słownie: trzysta 
pięćdziesiąt złotych) - za utrzymanie miejsc dla psów i suk. Wartość obejmuje podatek VAT 
według obowiązujących stawek. 

4. Wartość usługi sterylizacji suki wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych) /szt. brutto. 



Wartość obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek. 

5. Wartość usługi kastracji psa wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) / szt. brutto. 
Wartość obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek. 

6 Wartość usługi wyłapania zwierzęcia wynosić będzie 120 zł ( słownie: sto dwadzieścia 
złotych) / szt brutto. Wartość obejmuje podatek YAT według obowiązujących stawek. 

7. Wartość usługi wyjazdu w celu wyłapania i dostarczenia do schroniska bezdomnego 
psa/psów (wg. wskazania licznika samochodu przy czym km liczone są od miejscowości 
Kotliska do miejsca odłowienia na terenie gm. Żychlin, następnie powrót do miejscowości 
Kotliska, przy czym obowiązkiem Zleceniobiorcy jest wybranie możliwie najkrótszej drogi 
dojazdu) wynosić będzie 2,30 zł (słownie dwa złote i trzydzieści groszy) / km brutto. 

8. Usługi objęte niniejsza umowąfakturowane będą po upływie każdego miesiąca. 

9. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy 
w terminie 14 [słownie: Czternastu] dni od daty wystawienia faktury. 

§ 4 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt z 
terenu gminy Żychlin przebywających w schronisku. 

§ 5 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. Kontrole mogą być 
przeprowadzane przez osoby wyznaczone przez zleceniodawcę w obecności pracownika 
Urzędu Gminy w Żychlinie. 

2. Zleceniodawca może w każdym czasie obowiązywania umowy żądać od Zleceniobiorcy 
przedstawienia w formie elektronicznej zdjęć psów pochodzących z terenu gm. Żychlin 
przebywających w Schronisku oraz może w terminie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą poprzez 
wyznaczoną przez siebie osobę w obecności przedstawiciela Schroniska wykonać 
samodzielnie zdjęcia psów. 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku, 
pochodzących z terenu gminy Żychlin; 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 przypadku nieodebrania psa w wyznaczonym terminie wskazanym w pkt. 1 koszt 
utrzymania psa za każdy następny dzień będzie wynosił 300% stawki dziennej obowiązującej 
w danej umowie. 

§ 7 

1. Umowa została zawarta na okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. 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. 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: 
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GMINA ŻYCHLIN 
ul. Barlickiego 15 

99-320 ŻYCHLIN 
woj. łódzkie, powiat kutnowski 
NIP 775-24-06-961 REGON 611015514 
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