
UMOWA nr OR.032.75.2015

Zawarta w dniu 31 grudnia 2015 roku w Da_biu poniiedzy
Grainy DajDiePl. Mickiewicza 1, 62-660 Dabie., REGON: 311019071; NIP: 666-20-18-485
zwana dalej ,,Zleceniodawca_", w imieniu ktorej dziala: Burmistrz Miasta Da_bie - Tomasz
Ludwicki
kontrasygnowana przez: Skarbnika Miasta Dabie - Ann? Lewinsky

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadza_cym dzialalnosc gospodaroza, pod nazwa:
Schronisko dla Bezdomiiych Zwierza_t Domowych ,,Przyjacier w Kotliska 13, 99-300 poczta
Kutno, REGON: 610296592; NIP: 775-123-58-88; WPIS do e.widencji dziatelnosci
gospodarczych: 6411/23/91 dokonany w Urz^dzie Ominy Kutno, zwajaym dalej
,,ZJeceniobiorca_".

tresci:

W oparciu o:

• art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz. U.
z2015r. poz. 2164 zezm.),

• Ustavve z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz, U, z 2013 r. poz. 856
ze zm.),

Zleceniodawca zleca aZleceniobiorcaprzyjmuje co nast^puje.

§1

Zleceniobiorca, prowadza_c Sclironisko dla Bezdomnych Zwierzat Domowych JPrzyjaciel"
Zbigniew Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowia^uje si^ do :

1. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawc? zwierzat: ps.ow.

2. Zapewnienia wtasciw>'ch pomieszczeii dla zwierzat, ktore tarn, bedq. pr.zebyv/ac.

3. Zapewnienia wlasciwych wamnkow ich bytowania .

4. Zapewnienie zwierz^tom karniy i wody wedlug obowiq.zuj-q.cych norm.

5. Poszulcfwania nowych wlascicieli dla zwierzqt bezdomnych przebywajacych
w schronisku, weryfikacji osob zainteresowanych adopcj^ oraz przeprowadzanie
proc.es u adopcji zwierzqt.

6. Zapewnienie opieki zwierzetom do momentu sprzedania, adOpef^ smierci,
przekazania, zwrotu lub uspienia, v/ przypadkach okreslonych odr^bnymi przepisami.

7. Zapewnienie zwierzetom. niezb^dnej opieki weterynaryjnej w zakresie profllaktyki
oraz obov/i^zkowych szczepien.



8. Using! wymienione w zaiqczniku nr 1 wykonywane sq na zlecenie Zleceniodawcy.
Piatne sa_ one dodatkowo.

9. Czynnosci nie mieszcza_ce sie w zakresie merytorycznym punktow 7 i 8 wykonywane
sq. po koristiltacjach ze Zleceniodawcq, Czynnosci te plain© sa_ dodatkowo.

10, Kastracji i sterylizacji zwierzat bezdornnych przebywaj^cych w sehronisku, o ile nie
ma ku temu przeciwwskazan.

11, Zteceniodawca upowaznia tym samym Zlecenioblorc^ do przeprowadzania w imieniu
Zleceniodawcy wszelkich czynnosci wymienionycli w tym paragrafie,.

§2

1. Przyjeeie zwierzat do Schroniska bedzie si^ odbywac wyl^cznie na zgloszenie
Zleceniodaw.cy,

2. Zwlerzeta kierowane do Sclironiska przez Zleceniodawcy pozostaj^ na jego
utrzymaniu przez caly okres ich przebywania w Schi'onisku.

3. Bezdomne zwierzeta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawce przebywaj^ce
w schronisku pozostajq w-iasnosci^ Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiq-zku przyjmowania zwierzat bed^cych
podiniotern., przedmiotem lub dowodem w sprawie., postepowaniu Inb innych
czynn.Qsciach.

5. Limit mie-j.sc dla zwierzqt z terenii grainy D-abie wynosi .. miejs.c. Po osisj.gmeciii w/w
limitu Zleceniobiorca nie ma obowiazku przyjmowania z\vierzat z terenti gminy Dabie
do czasu zwoinienia sie miejsc, bc|dz tez poczynienia dodatkowych ustaleii ze
Zleceniodawcq.,

6. Jezeli w prz.eciq.gn 14 dni od przyjecia zwierzecia do schroniska nie ma mozliwosci
ustalenia wfesciciela Inb innej osoby, pod ktorej opieka zwierze trwale dot^d
pozostawalo. zwierz^ takie nznaje sie za bezdomne.

7. Jezeli w przeciagu 14 dni od przyjecia zwierzecia do schroniska Zleceniobiorca nie
zostame poinformowany na pismie przez nprawniony podmiot, organ lub
Zleceniodawcy o okolicznosciach skii.tkujq.cych uznaniem zwierzecia .za bedqce
podrnioteni, przedntiotem Inb dowodem w sprawie, postepowaniu lub innych
czynnosciach. wowczas zwierze takie uznawane jest za niebeda_ce podmiotem,
przedmiotem Inb dowodem w spraAvie. Dostarczenie takiej infoiinacji w terminie
pozniejszym skutkuje uznaniem zwierzecia za bedqce podmioteni, przedmiotem Inb
dowadem w sprawie od dnia skutecznego poinibrmowania Zleceniobiorcy o tym
fakcie.

§3

1. Wartosci uslugi za prowadzenie Schi-oniska i obsluge zwierzat bezdomnych,
niebed^cych podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postepowaniu lub



Innych czynnosciach wynosic bedzie:
/szt./dobe brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug obowi:a_zuj^cych
stawek.

2. Wartosci uslugi za prowadzenie schroniska i obsiuge zwierzat. innych niz wskazane
w § 3 pkt 1 wynosic bedzie: _
brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wed-big obowiazujacych stawek.

3. W przypadku zwierzat narodzonycll w sclironisku przysluguje naleznosc. o'bliczana
zgodnie z § 3 pkt 1 i 2, za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod
warunkiein, ze narodziny nastapily w okresie me pozniej niz 8 tygodni od dnia
przyjecia do schroniska.

4. Cena za obserwacje zwierzecia co do ktorego istnieje podejrzenie o zarazenie
wsciekliznc|, po ugryzieniu czlowieka lub zwierzecia wynosi

] brutto za caly okres obserwacji/kwarantanny. Wartosc
uslugi obejmuje podatek VAT wedlug obowiazujaeych stawek.

5. Wartosci uslugi za wykonanie zabiegu kastracji wynosic bedzie.::
bnrtto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug

stawek.

6. Wartosci uslugi za wykonanie zabiegu sterylizacji wynosic bedzie:
brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug

obowiazujacych stawek.

7. W przypadku braku psow w schronisku..w miesi^cu rozliczeniowym. z terenu gminy
D£j.bie, Zleceniobiorcy przysluguje ryczalt w wysokosci

" "). Wartosc obejmuje podatek VAT wedlug obowiajzuj acych
stawek.

8. Uslugi objete nimejsza umowq. fakturowane bedq po uplywie Icazdego miesicj.ca.

9. Wynagi-odzenie za uslug$ platne bedzie w drodze przelewu na rachunek
Zleceniobiorcy w terminie 14 [siownie: czternastu] dm od daty wystawiejaia faktury.

lO.Kwota przeznaczona przez Zleceniodawce na realizacj§ niniejszej umowy wynosi

§ 4

Zleceniobiorca zobowi^zany jest do dostarczenia miesiecznego rozliczenia stanu zwierzq.t
z terenu gminy Dabie przebywaj^cych w schronisku.

§5

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonyw.anycli uslug,, Kontrole
w imieniu zleceniodawcy mogq. bye przeprowadzane przez wyznaczonego praco^vnika
Zleceniodawcy.



2. Zieceniodawca wyznacza do kontaktu w sprawach zwiazanych z niniejszq umowa:
Paru Miroslawa Dudzinska tel. 063 26 28 211,
e-mail: m . du d7J.Ti.-ska (S),g.m.i n ad a b.i e-.pl

1 . ZleCeniodawca zobowiazany jest do zabrania zwierzat przebywaj'aeych w scbronisku,
pochodzaeych z terenu gminy Dabie, ze schroniska w ciagu 14 dni od dnia
rozwiazania urnowy. Za okres pobytu psow po rozwiazaniu umowy Zleceniobiorcy
przysiugiije wynagrodzenie obUczQne zgodnie z wariuikami niniejszej iimowy.

2. W razie niewywiazania sie Zleceniodawcy z terminow wskazanych w pkt. 1, za okres
pobytu psow po termini e wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy przysiugiije
wynagrodzenie obliczone wedlug stawek hotelowych [dla psow] obowiazujacycli
w schroniskuv

§ ri
I

1. Umowa zostala zawaita na czas na okies od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. lub do
\yyczerpaioia sie srodkow przeznaczonych narealizacje niniejszego kontraktu.

2. Umowa moze bye rozwiazana przez kazdcj. ze stron za uprzednim pisemnym
wypowiedzenjem z zachowaniem miesiecznego olaesu wypowiedzenia. ze skutkiem
p.rawnym na-koniec-miesiacakaiendarzowego. . . .

3. W razie nienaiezytego Wykonania umowy przez Zleceniobiorce, a w szczegolnosci
nie zapewnienie zwierzetom wlascivv^ch warunkow bytowania, Zieceniodawca moze
rozwiazac uniowe ze skutkiem natychmiastowym.

4. W razie niewywiazywania sie z waruixkow umowy przez Zleceniodawce, a w
szczegolnosei nieterminowe regulowanle naleznosci wzgl^dem Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca moze rozwiqzac uniowe ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy }3isemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieAvaznosci.

§8

1 . Strony, w zwiazku z zawarciera niniejszej umowy zobowiazane 34 do:

a) zacliowania w scisjej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania
i. niewykorzystywania informacji stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa
drugiej strony, a takze wszelkich poumych uafoimacji i faktow, o ktorych.
dowiedz^ si^ w trakcie wzajemnej wspolpracy

b) .zapevvnic nalezytq. ochron? informacji pouniych przekazanych sobie dla
potrzeb realrzacjl niniejszej



2. Za informacje poufne Strony uznaja^ w szczegolnosci. informacj^ dotyczq.ee kwestii:
prawnych, finansowych., techmcznych, handlowych, know-how, koncepdji, s-trategii,
technicznej i technologicznej. ekonomicznej, organizacyjnej oraz inne posiadajcj.ce
wartosc gospodarcz^., ktore nie podlegaja^ wylaczeniu na moey obowiazujaeego prawa.

3. Strony zobowiazujq. si§ chronic opisane xv niniejszym paragrafie mformacj'© poufee
takze w okresie 36 miesi^cy po rozwi^zaniu niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia zobowiazan wynikajacych z niniejszego paragrafu Strona
naruszajaca zaplaci na zq.danie dxugiej Strony kar^ umown^ w kwocie stanowiacej
rownowarto^c pi^ciokrotnosci przecietnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiebiorstw.

§9

1. W sprawach nieuregiilowanych ainiejsza umow^ maja zastosowani© przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Umow$ sporzqdzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach., po 2 egzernplarze dla
kazdej ze stron.

Zleceniobiorca: Zlecemodawca:

WZ.ASCICIEL

^Zbiqniew Moraczewski

B U R M I S

wicki

SCHRONiSKO OLA E-EZDOMNYCH
ZWJfRZAT DOMOVVYCH

Moraczewski
99-300 Kutno, KOTLISKA 13

tal, (024) 356-05-42, NIP775-123-6R-SQ

PI, MlokleWiozal , . 6^660 D.^bie

te! 63 271 0073., 1:ax"6:3 271 00 86
NIP 666-20-18-486-ft6g/J11019071

SKARBJ4IK MIASTA
•/
.ewinska



Dqbie, dnia 14.03.2016 r.

UMOWA IOK.6140.9.2016

Zawarta w dniu 14 marca 2016 roku w Da_biu pomiedzy
Gminq DajDie PI. Mickiewicza 1, 6.2-660 Dqbie, RE.GON: 311019071; NIP: 666-20-
18-485
zwanq dalej ..Zleceniodawcq", w imieniu ktorej dziala: Burmis.trz Miasta Da^bie -
Tomasz Ludwicki
kontrasygnowana przez: Skarbnika Miasta DajDie-Anne Lewinsky
a
Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzqcym dziatalnosc gospodafczq pod
nazwa; Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt Domowych ..Przyjaciel" w Kolliska 13,
99-300 poczta Kutno, REGON: 610296592; NIP: 775-123-58-88; WPIS do ewidencji
dzialalnosci gospodarczych: 6411/23/91 dokonany w Urz^dzie Gminy Kutno,
zwanym dale] ^Zleceniobiorcq".

o nast^pujqcej tresci:

W oparciu o:

art. 4 pkt 8 ustawy z dn'ia 29 stycznia 2004 r.'PYawd'zamovyiBn publicznych.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2013 r. poz.
856 ze zm.),

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje co nast^puje.

§1

Zleceniobiorca, prowadzqc Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat Domowych
,,Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowiajzuje sie do :

1. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawc^ zwierza^t:
psow.

2. Zapewnienia wlasciwych pomieszczeh dla zwierzqt, kto.re tarn bedq
przebywac.

3. Zapewnienia wtesciwych warunkow ich bytowan'ia .

4. Zapewnienie zwierzetom karmy i wody wediug obowiqzujqcych norm.

5. Poszukiwania nowych wlascicieli dla zwierzqt bezdomnych pirzebywajqcych
w schronisku, weryfikacji osob zainteresowanych adopcjq oraz
przeprowadzanie procesu adopcji zwierza^t.



6. Zapewnienie opieki zwierz^tom do momenta sprzedania, adopcji, smierci,
przekazania, zwrotu lub uspienia, w przypadkach okreslonych odr^bnymi
przepisami.

7. Zapewnienie zwierze/tom niezb^dnej opieki weterynaryjnej w zakresie
profilaktyki
oraz obowiqzkowych szczepien.

8. Uslugi wyrnienione w zalqczniku nr 1 wykonywane sq na zlecenie
Zleceniodawcy. Platne sq one dodatkowo.

9. Czynnosci. nie mieszczqce si^ w zakresie merytorycznym punktow 7 i 8
wykonywane
sq po konsultacjach ze Zleceniodawcq. Czynnosci te platne sq dodatkowo.

lO.Kastracji i sterylizacji zwierzqt bezdomnych przebywajqcych w schronisku,
o ile nie ma ku temu przeciwwskazah.

H.ZIeceniodawca upowaznia tym samym Zleceniobiorca do przeprowadzania
w imieniu Zleceniodawcy wszelkich czynnosci wymienionych w tym paragrafie.

§ 2

1. Przyj^cie zwierzqt do Schroniska bedzie si^ odbywac wylqcznie na zgjoszenie
Zleceniodawcy.

2. Zwierz^ta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawcy pozostaja, na jego
utrzymaniu przez caly okres ich przebywania w Schronisku.

3. Bezdomne zwierzeta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawc?
przebywajqcew schronisku pozostajq wlasnosciq Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiqzku przyjmowania zwierzqt
bedqcych podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postepowaniu
lub innych czynnosciach.

5. Limit miejsc dla zwierzqt z terenu gminy Dqbie wynosi miejsc. Po
osiqgnieciu "w/w limitu Zleceniobiorca nie ma obowiqzku przyjmowania
zwierzqt z terenu gminy Dqbie do czasu zwolnienia si§ miejsc, bqdz tez
poczynienia dodatkowych ustaleh ze Zleceniodawcq.

6. Jezeli w przeciqgu 14 dni od przyje^cia zwierz^cia do schroni.ska nie ma
mozliwosci ustalenia wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiekq zwierz^
trwale dotqd pozostawalo, zwierz^ takie uznaje si$ za bezdomne.

7. Jezeli w przeciqgu 14 dni od przyje_cia zwierz^cia do schroniska
Zleceniobiorca nie zostanie poinformowany na pismie przez uprawniony
podmiot, organ lub Zleceniodawcy o okolicznosciach skutkujqcych uznaniem
zwierzecia za bedqce podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie,
postepowaniu lub innych czynnosciach, wowczas zwierz^ takie uznawane jest
za nieb^dqce podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie.



Dostarczenie takiej informacji w terminie pozniejszym skutkuje uznaniem
zwierze_cia za be^dqce podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie od
dnia skutecznego poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

§ 3

1. Wartosci uslugi za prowadzenie Schroniska i obsluge^ zwierzqt bezdomnych,
nieb^da^cych podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie,
poste_powaniu lub innych czynnosciach wynosic be_dzie: :

i] /szt./dob§ brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek
VAT wedlug obowiqzujqcych stawek.

2. Wartosci uslugi za prowadzenie schroniska i obsluge^ zwierzaj: innych niz
wskazane w § 3 pkt 1 wynosic be_dzie: - - • - - - ....... - - _

00/100]/szt./dob§ brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug
obowia^zujqcych stawek.

3. W przypadku zwierzaj: narodzonych w schronisku przysluguje naleznosc,
obliczana zgodnie z § 3 pkt 1 i 2, za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od
urodzenia pod warunkiem, ze narodziny nastqpily w okresie nie pozniej niz
8 tygodni od dnia przyjecia do schroniska.

4. Cena za obserwacje_ zwierz^cia co do ktorego istnieje podejrzenie o zarazenie
wscieklizna^, po ugryzien[u_j3zlowieka l_ub z

'i] brutto za caly okres obserwacji/kwarantanny.
Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug obowiqzujqcych stawek.

5. Wartosci uslugi za wykonanie zabiegu kastracji wynosic be_dzie:
/szt./dob^ brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek

VAT wedlug obowia^zujqcych stawek.

6. Wartosci uslugi za wykonanie zabiegu sterylizacji wynosic be_dzie: •
I _ ".o. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT
wedlug obowiqzujqcych stawek.

7. W przypadku braku psow w schronisku, w miesiqcu rozliczemowym, z terenu
gminy Dqbie, Zleceniobiorcy przysluguje ryczalt w wysokosci
\ j. Wartosc obejmuje podatek VAT wedlug
obowia^zujqcych stawek.

8. Uslugi obj^te niniejsza umowa^ fakturowane b§d^ po uplywie kazdego
miesiqca.

9. Wynagrodzenie za uslug^ platne be_dzie w drodze przelewu na rachunek
Zleceniobiorcy w terminie 14 [slownie: czternastu] dni od daty wystawienia
faktury.

lO.Kwota przez'naczona przez Zleceniodawc^ na realizacj^ niniej-szej umowy
wynosi _ " • • - . , . , _ , . . ,

i] brutto.



§ 4

Zleceniobiorca zobowiqzany jest do dostarczenia miesiecznego rozliczenia stanu
zwierzaj: z terenu gminy DajDie przebywajqcych w schronisku.

§ 5

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych uslug. Kontrole
w imieniu zleceniodawcy moga^ bye przeprowadzane przez wyznaczonego
pracownika Zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca wyznacza do kontaktu w sprawach zwiqzanych z niniejsza^
umowq: Pani Miros-fawa Dudziriska tel. 063 26 28 277, e-mail:
m.dudzinska(o)qmi nadabie.pl

§ 6

1. Zleceniodawca zobowiqzany jest do zabrania zwierzqt przebywajqcych
w schronisku, pochodzqcych z terenu gminy Dqbie, ze schroniska w cia_gu 14
dni od dnia rozwi^zania umowy. Za okres pobytu psow po rozwiqzaniu umowy
Zleceniobiorcy przysluguje wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami
niniejszej umowy.

2. A/V" razie iTiewywigz'a-nia-siT? Zleceniodawcy zteTmtn"6wwskazanych""W pkt. 1', za
okres pobytu psow po terminie wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy
przysiuguje wynagrodzenie obliczone wedlug stawek hotelowych [dla psow]
obowiqzujqcych
w schronisku.

§ 7

1. Umowa zostala zawarta na czas na okres od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
lub do wyczerpania si§ srodkow przeznaczonych na realizacje niniejszego
kontraktu.

2. Umowa moze bye rozwiqzana przez kazdq ze stron za uprzednim pisemnym
wypowiedzeniem z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem prawnym na koniec miesiaLca kalendarzowego.

3. W razie nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorce, a w
szczegolnosci
nie zapewnienie zwierzetom wlasciwych warunkow bytowania, Z/ecenfodawca
moze rozwiqzac umow^ ze skutkiem natychmiastowym.

4. W razie niewywiqzywania si^ z warunkow umowy przez Zleceniodawce, a w
szczegolnosci nieterminowe regulowanie naleznosci wzgledem
Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca moze rozwiqzac umow^ ze skutkiem
natychmiastowym.



5. Wszelkie zmiany umowy wymagajq. formy pisemne] w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 8

1 . Strony, w zwiqzku z zawarcjem niniejszej umowy zobowia^zane sa_ do:

a) zachowania w scislej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie
ujawnianiai niewykorzystywania informacji •stanowiqcych tajemnicy
przedsiebiorstwa drugiej strony, a takze wszelkich poufnych informacji
i faktow, o ktorych dowiedzq sie w trakcie wzajemnej wspolpracy

b) zapewnic nalezytq ochrone informacji poufnych przekazanych sobie dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy.

2. Za informacje poufne Strony uznajq w szczegolnosci inforrnacjf dotyczqce
kwestii: prawnych, finansowych, technicznych, ha.ndlowycK, know-how,
koncepcji, strategil, technicznej 1 technologiczhej, ekonomicznej,
organizacyjnej oraz inne posiadaja^ce wartosc gospodarcz^,, ktore nie
podlegajq wylqczeniu na mocy obowiqzujqcego prawa.

3. Strony zobowiqzujq si§ chronic opisane w niniejszym paragrafie informacje
poufne takze w okresie 36 miesiecy po rozwiqzaniu niniejszej umowy,

4. W przypadku naruszenia zobowia^zah wynikajqcych z niniejszeg;o paragrafu
Strona naruszajqca^apiacrna zafdanie
stanowiqcej rownowartosc pieciokrotnosci przecietnego wyhagrodzenia
w sektorze przedsiebiorstw,

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq maja zastos.owanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Umow§ sporzqdzono w 4 jednobrzmia_cych egzemprarzach, po 2 egzemplarze
dla kazdej ze stron,

Zleceniobiorca: Zle%oeniodawca:

WI.ASCICIBL ^ B U R M I S T g
\M/

».Y\£L-;

SCHRON1SKO DLA 8EZDOMNYCH
ZWiERZAT DOMOVYYCH "*-)«, ,.v-..-rr -„„ nn

-PR±yjAClEi> tel.63-27.VP73, iax 6327100
Zh;g«u?w A/wteevw/r/ NIP 666-10̂ 11̂ 5 Reg.311019C

99-300 Kutno, KOtLlSKA >3 SKAE^1)K Mi AST A
tai, (024) 35&-OS--12, NIP 775-1 ?3-S8-88


