
Umowa nr 02/SK/2016 

Zawarta w dniu 04.01. 2016 roku w Nowej Suchej 

pomiędzy Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59 A, 96-513 Nowa Sucha 

REGON: 750148377; NIP: 8371693792 

zwaną dalej „Zleceniodawcą" w imieniu której działają: Wójt Maciej Mońka 

kontrasygnowana przez: Głównego Skarbnika Agata Żywicka 

a 

Pane prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt Domo eh „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGON: 

WPIS do ewidencji działalności gospodarczych: -
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. Przyjmmvania 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. Poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku,
weryfikacji osób zainteresowanych adopcją oraz przeprowadzanie procesu adopcji zwierząt.

6. Zapewnienie opieki zwierzętom do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania,
zwrotu lub uśpienia, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

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

8. Usługi wymienione w załączniku nr 1 wykonywane są na zlecenie Zleceniodawcy. Płatne
są one dodatkowo.

9. Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym punktów 7 i 8 wykonywane
są po konsultacjach ze Zleceniodawcą. Czynności te płatne są dodatkowo.

1 O. Kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku, o ile nie ma ku 
temu przeciwwskazań. 

11. Zleceniodawca upoważnia tym samym Zleceniobiorcę do przeprowadzania w 1m1emu
Zleceniodawcy wszelkich czynności wymienionych w tym paragrafie.

§ 2

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