
Umowa

Zawartawdniu30．12．2016rokuwKowaLu

pomiedzyGminaKowaluLPiwna3387－820Kowal

REGON：910866867；NIP：8883089757

zwanadalei，，Zleceniodawc脅’’wimieniuktdrqidzia埼a：StanisIawAdamczyk－WQjtGminyKowal

kontrasygnowanaprzez：KrystynaKurzawska－SkarbnikGminyKowal

PanemZbigniewemMoraczewskimprowadzacymdziaIalnoSCgospodarczaPOdnazwa：Schronisko

dlaBezdomnychZwierzatDomovTyCh”PrZyiaciel”wKotliska13，99－300pocztaKutno，REGON：

610296592；NIP：775－123－58－88；WPIS do ewidencii dzialalnoSci gospodarczych：6411／23／91

dokonanywUrzedzieGminyKutno・Zwanymdale主Zleceniobiorc草

ZostalazawartaumowaonastepuaCqtreSci：

Woparciuo：art．4pkt8ustaWyZdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych・（tj・Dz・U・

Z2013r．poz．907zpe血iejszymizmianami）

●　Ustawe z dnia21siemnia1997r・O OChronie zwierzat（t・j・Dz・U・Z2013r・POZ・856
zp62niejszymizmianami）

ZleceniodawcazlecaaZleceniobiorcaprzyJmuJeCOnaStePLUe・

§l

Zleceniobiorca，PrOWadzac Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt Domowych”Przyiaciel”

ZbigniewMoraczewskizwanedalejSchroniskiem，ZObowiaZ叩eSiedo：

1．　PrzyjmowaniakierowanychdoSchroniskaprzezZleceniodawcezwierzat：PSOW・

2．　ZapewnieniawlaScIWyChpomieszczehdlazWerZqt，kt6retambedaprZebywae・

3．　ZapewnieniawlaScivTyChwarunk6wichbytowania・

4．　ZapewnieniezwlerZetOmkarmyiwodywedhlgObow1年ZLmCyChnom・

5．　PoszukiwanianovrychwlaScicielidlazwlerZatbezdomychprzebyw明CyChwschronisku，

wery允kaqiiosdbzainteresowanychadop明OraZPrZePrOWadzanieprocesuadopqlZWierzat・

●2言u欝善書義認童話競業慧Pqihierci・Pmk捌ia・
7．　Zapewnienie zwierzetom niezbednei opieki weterynamneI W Zal鵬Sie promaktyki

orazobowiazkowychszczepieh・

8．　UshlgiwymlenionewzaもcznikunrlwykonywanesanazlecenieZleceniodawcy・Piatne

SaOnedodatkowo・

9・　CzymoScinie mieszczaCe Sie W Za1億eSie merytorycznym punkt6W718wykonywane

sapokonsultaqiachzeZleceniodawca・CzymoSciteplatnesadodatkowo・

10・　KastmqlisterylizaqlZWierzqtbezdomnychprzebyw明CyChwschronisku・Oileniemaku

temuprzeciwwskazah・

11・　Zleceniodawca upowaznia tym samym Zleceniobiorce do przeprowadzania wimieniu

ZleceniodawcywszelkichczymoscIWymienionychwtymparagrafie・

§2

1．　PIZyjecle ZWlerZat do Schroniska bedzie sle Odbywa WyIacznie na zgloszenie

Zleceniodawcy．

2．　Zwierzetakierowane do SchroniskaprzezZleceniodawcepozost明naJegO utrZymaniu
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przezcalyokTeSichprzebywaniawSchronisku・

3．　Bezdomne zwierzeta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawce przebyw劉aCe

wschroniskupozostaJaWlasnogciaZleceniodawcy・

4．　Zleceniobiorca nie ma obligatoryJnegO ObowiaZku przyImOWania zwierzqt bedaCyCh

podmiotem，PIZedmiotemlubdowodemwsprawie，pOStePOWaniulubimychczymoSciach・

5．　Limitmi華CdlazwierzatzterenugminyKOWAL wynosi5mieJSCa・PoosiagniecluW／w

limituZleceniobiorcaniemaobowiazkuprzyJmOWaniazwierz卸ZterenugminyKOWALdoczasu

zwolnieniasiemiqisc，badZteZpoczynieniadodatkowychustalehzeZleceniodawca・

6．JeZeliwprzeclagu14dniodprzyJeCla ZWierzeciado schroniskanie mamoZIiwoSci

ustaleniaw挑cicielalubinnqosoby，POdktdrejopiekazwierzetrwaledotadpozostawalo，ZWierze

takieuznaJeSI Zabezdomne・

7．JeZeliwprzeclagu14dniodprzyIeClaZWierzeCiadoschroniskaZleceniobiorcaniezostanie

poinfbmowany na pISmie przez uprawniony podmiot，Organlub Zleceniodawce

o okolicznoSciach skutk函CyCh uznaniem zwierzecia zabedace podmiotem，prZedmiotemlub

dowodemwsprawie，POStePOWaniulubinnychczymoSciach・WbwczaszwierzetZkieuznawaneJeSt

zaniebedacepodmiotem，prZedmiotemlubdowodemwsprawie・DostarczenietakiejinfbmaqlW

●teminiep62niejszymskutkLBeuznaniemzwierzeciazabedacepodmiotem，PrZedmiotemlub
dowodemwsprawieoddniaskutecznegopoinfbmowaniaZleceniobiorcyotym魚kcie・

§3

1．　WartoSCushlgizaprowadzenieSchroniskaiobshgezwlerZ卸bezdomnych，niebedaCyCh

podmiotem，PrZedmiotemlubdowodemwsprawie・POStePOWaniulubimychczymoSciachwynosid

b細ie：7，90　zl［slownie：Siedem zZotych90／100］／szt・／dobebntto・WartogCushlgiobeim可e

podatekVATwedhgobowiqzuacychstawek・

2．　Wa．rtoSeush堰izaprowadzenieschroniskaiobslugezwierzatimychnizwskazanew§3pkt

l wynosi6bedzie：20，00zilsloWmie：dwadzieicia zlotychtIszt・／dobe brutto・W抽oSe ushgi

ob匂mLtiepodatekVATwedlugobowiaZuaCyChstawek・

3．　WprzypadkuzwleH牟tnarOdzonychwschroniskuprzyslugLbenaleZnoSC，Obliczanazgodnie

z§3pktli2，2a2sztukipotomstwa po50dniach od uOdzenia pod warlLmkiem，

zenaTOdzinynastapiiywokresieniepdZniejniZ8tygodnioddniaprz）彊ciadoschroniska・

4・　WartoSciushgizawykonaniezabiegukastraqii．wynosiCbedzie‥200・0021［sloⅧie‥

●慧竺OtyCh］舶dobebmtto・WanoSCushgiob軸epodabkVATwedhgobowian南cych

5・　Wa・tOSCuslugizawykonaniezabiegusteryliza専WYnOSiCbedzie‥300・00zitsIomie：

trzystazlotychI／szt・／dobebrutto・Wartot56uslugiobeimWePOdatekVATwedlugobowiazLhcych

stawek．

6・　Wprzypadkubrakupsoww schronisku・WmieslaCurOZliczenlOWym，Zterenu gmlny

KOWAL Zleceniobiorcyprzyslug享ryczi誼twwysokoScizIbrutto350・00（SIownie：trZySta

I）ieedziesiatzlotych）．WartoS50beimuJePOdatekVATwedlugobowiazl彊cychstawek・

7．　UshlgiobjeteninlqSZaumOWafakturowanebedapouplywiekazdegomieslaCa・

8・　WynagrodzeniezaushgeplatnebedziewdrodzeprzelewunarachunekZleceniobiorcy

wteminie14［siownie：CZtemaStu］dnioddatywystawieniafaktury・

9．　Kwota przeznaczona przez Zleceniodawce na realizaqe nmleJSZeリーumOWy

wnosl tslownle Zlotychlbrutto・

§4

ZleceniobiorcazobowlaZanyJeStdodostarczeniamies鳴CZnegOrOZ・liczeniastanuzwleIZ卑tZterenu

gminyKOWALprzebywalaCyChwschronisku・
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L Zleceniodawcazastrzegasobieprawokontroliwykonywanychuslug．Kontrolewimieniu

ZleceniodawcymogabyCprzeprowadzmeprzezvvznaczonegopracowlikaZleceniodawcy．

2・　Zleceniodawca wyznacza do kontaktu w sprawach zwlaZanyCh z ninlqSZa umOWa‥

MARCINBOGDALSKI542842504

§6

1・　Zleceniodawca zobowiazanyJeSt do zabrania zwierzqt；PrZebyw明CyCh w schronisku，

pochodzaCyChzterenugminyKOWAL zeschroniskawclagu14dnioddniarozwiaZmiaumowy．

Za okres pobytu psdw po rozwiazmiu umowy Zleceniobiorcy przyshg心e vrynagrodzenie

ObliczonezgodniezwarunkamininlgSZgumOWy．

2・　W razie nleWyWiazania sie Zleceniodawcy z temindw wskazanych w pkt．1，koszt

utrzymaniapsazakaZdynastepnydziehbedziewynosi1200％stawkidziemq．

§7

1．　　Umowa zostala zawalta na CZaS na Okres od Ol．01．2017　n do31．12．2017r．lub do

WyCZerPaniasleSrodkdwprzeznaczonychnarealizaqIeninlgSZegOkontraktu．

●　2・　Umowa moZe byC．rozwi聖a PrZeZ kazda ze stron za uprzednim pisemnym
WyPOWiedzeniemzzachowanlemmleSleCmegOOkresuwypowiedzenia，ZeSkutkiemprawnymna

koniecmiesiacakalendarzowego．

3．　W razie nienalezytego vrykona直ha umowy przez Zleceniobiorce，a W SZCZeg61noSci

niezapewnieniez証erzetomw挑ciwychwarunk6wbytowania，ZleceniodawcamoZerozwiazad

umowezeskutkiemnatychmiastowym．

4・　WrazienleWyWlaZyWaniasleZWarunk6wumovryprzezZleceniodawce，aWSZCZegdlnoici

nieteminoweregulowanienale血OSciwzgledemZleceniobiorcy・ZleceniobiorcamozerozwiaZaC

umowezeskutkiemnatychmiastowym．

5・　Wszelkie zmiany umowy wymag明fbmy pISenmq W POStaCi aneksu pod rygorem

nleWaZnOSCl．

§8

1．　Strony，WZWiazkuzzawarciemniniejsz umowyzobowiazanesado：

l・l・ZaChowania w Scis車il希emnlCy OraZ do nie przekazywanla，nie uawniania

●iniewykorzystywaniainfbma函StmOWiacychtaiemniceprTdsiebi。rStWadrug早StrOny，atakZe

WSZelkichpouhychinfbmacjiif氷tdw，Oktdrychdowiedz卑SleWtr水ciewzq）emneJWSPdlpracy

l・2・ZaPeWniCnalezytaochroneinfomacjipoumychprzekazmychsobiedlapotrzebrealizacji

ninlqSZeJumOVry．

2・　Zainfbmaqe poufhe Strony uznaJa W SZCZegdlnoSciinfbma（諦dotyczaCe kwes鉦

PraWnyCh，角nansovvch，teChnicznych，handlowych，mOW－how，koncepqIl，Strategll，teChnicznql

technoIoglCZnej，ekonomicznq，OrganizacyJneJOraZinneposiadaiacewa・rtOSCgospodarcza，ktdre

niepodleg劉aWyねczeniunamocyobowiaZuaCegOPraWa．

3・　Stronyzobowiazl掘Siechroni60PISaneWninlqSZymParagrafieinfbmaqepou命letakZe

WOkresie36miesleCyPOrOZWlaZanlunimqsz争IumOWy．

4・　W przypadku naruszenia zobowiqZ紬i wynikaiacych z ninieiszego paragrahl Strona

nTuSZaiacazaplacina2袖miedrugieiStronykareumownaWkwociestanowiaceirdwnowartoSC

PleCiokrotnoScIPrZeCletnegOWynagrOdzeniawsektorzeprzedsiebiorstw．
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§9

1．　W sprawach nieuregulowanych ninlgSZa umOWa maJa ZaStOSOWanie PrzepISy Kodeksu

Cywilnego・

2．　Umowe sporzadzonow4jednobrmiacychegzemplarzach，PO2egzemplarzedlakaZdej

Ze StrOn．

Zleceniobiorca：
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Zleceniodawca：

28　Iつ5）I T

畠、ノ′リ　1

、つ

4／4

l
＼
「
l
I
約
㌦

．　－　　1レ

・
－
幸
－
工
i
I


