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UMOWAff 9/ROS/16

z.awartaw dniu 28 grudnia 2016 roku wGrabowie

pomiędzy:

Gminą Grabów z siedzibą w Grabowie ul. 1 Maja 2I,99-t50 Grabów, NIP 775.24-06-19.7.
REGON 311019119 w imieniu której działaWójt Gminy - Tomasz Pietrzak,
zw aną da|ej,,ZIe ceni o dawc {',

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym dziaŁa|nośó gospodarcząpod nazwą Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Przyjaciel'' Zbigniew Moraczewski z siedzibą w
Kotliskach, Kotliska 13, 99-300 Kutno, REGON: 610296592; NIP: 775-t23-58-88;' Zwanym dalej
,,Zleceniobiorc{'.

W oparciu o:

o art. 4 pkt 8 ustawy z drua29 stycznia}}}4r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. ,z2aI5 t
\7 po2.2164 ze zm.),

. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochrolie zwieruąt (+ Dz.,IJ. z 2013 r. poz. 856
z p ó Źniej szymi zmi anami)

o następującej treŚci:

$1
1. Zleceniodarvca zIeca' a Zlecetiobiorca, prowadząc Schronisko dla Bezdomnych Zvńerząt
Domowych ,,PrzyjacieL,, Zbignięy1Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowiązuje się do :

1) przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawcęzwierząt: psówl

2) zapewnienia właściwych pomieszczeń d|a zwietząt, które tam będą przebywaó;

3) zapewnienia właściwych warunków ich bytowania;

. 4) zapewnieniazwierzętom karmy i wody według obowią7ujących norm;

5} poszukiwania nowych właścicieli dLa rwięrząt bezdomnych przebywających w schronisku,
. 

\,/ 
weryfikacji osób zainteresowanych adopcj ąorazprzeprowadzaria procesu adopcji zwieruąt;

6) zapewnienia opieki zwieruętom do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, ptzekazania,
zwrotu lub uśpienia,w przwadkach określonych odrębnymi przepisami;

7) zapewnienia zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki
oraz obowiązkowych szczepiefy

8) kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku, o ile nie ma ku
temu przeciwwskazań.

2. Usługi wymienione w załączniku nr 1 wykonywane są na zlecenie Z|eceliadawcy. Płatne
sąone dodatkowo.

3. Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym ust. l pkt 7 i ust" 2 wykonywane
są po konsultacjach ze Z|ęcęniodawcą. Czynności te płatne są dodatkowo.

4. Zleceniodawca upoważnia tym samym Zleceniobiorcę do przeprowadzanja w imieniu
Zleceniodawcy wszelkich czynności wymienionych w tym paragrafie.
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$2
l. Przyjęcie zvlierząt do Schroniska będzie się odbywaó wyłącznie na zgł'oszenie

Zleceniodawcy.

1 .

Zwierzęta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawcę pozostają na jego utrzymaniu
przez cały okres ich przebywania w Schronisku.

Bezdomne zwierzęta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawcę przebywające
w schronisku pozostaj ą własnośc ią Z|eceniodawcy.

Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowią7ku przyjmowania zwierząt będących
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach.

Limit miejsc dla zwierząt z terenu Gminy Grabów wynosi 45 miejsc. Po osiągnięciu w/w
limitu Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania zwierząt zterenu gminy Grabów do
czasu zwolnienia się miejsc, bądiŹtez poczynienia dodatkowych ustaleń ze Zlęceniodawcą.

JeŻeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia mvierzęcia do schroniska nie ma możliwości
ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę trwale dotąd pozostawało,
zwierzętakie uznaje się za bezdomne.

JeżzeLi w przeciągu 14 dni od przyjęciazwierzęcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na piśmie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawcę
o okolicznościach skutkujących uznaniem zwierzęcia za będące podmiotem, przedmiotem
lub dowodem w sprawie, postępowarriu lub innych czynnościach, wówczas zwierzę takie
uznawane jest za niebędące podmiotem' przedmiotem lub dowodem w sprawie.
Dostarczenie takiej informacji w terminie późriejszym skutkuje uznaniem zwierzęcia za
bęĄce podmiotem, przedmiotem lub doił'odem w sprarł4e od dnia skutecznego
poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

$3
Wartości usługi za prowadzenie Schroniska i obsługę zwierząt bezdomnych, niebędących
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach
wynosió będzie: 7,90 zł [słownie: siedem zł'otych 90,ll}}]lsrt'ldobę brutto. Wartośó usługi
obejmuje podatek VAI według obowią7ujących stawek.

Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt innych niz wskazane w $ 3
ust. 1 wynosió będzie: 20,00zł [słownie: dwadzieścia zł.otych]lszt'ldobę brutto. Wartośó
usługi obejmuje podatek VAT według obowią7ujących stawek.

W przypadku zwierząt narodzonych w schronisku przysługuje należnośó, ob|iczana zgodnie
z $ 3 ust'l i ust' 2, za I sńllkę potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem, ze
narodziny nastąpiły w okresie nie pózniej niż 8 tygodni od dnia przyjęcia do schroniska.

Wartości usługi za wykonanie zabiegu kastracji wynosió będzie: 200,00 zł [słownie:
dwięście złotych]lsń./dobę brutto. Wartośó usługi obejmuje podatek VAT według
obowiązuj ących stawek.

Wartości usługi za wykonanie zabiegu sterylizacji wynosić będzie: 3OO,0Ozł. fsłownie:
trrysta złotych]lsń./dobę brutto. Wartośó usługi obejmuje podatek VAT według
obowiązuj ących stawek.

W przypadku braku psów w schronisku' w miesiącu roz|iczeniowym, z terenu Gminy
Grabóq Zleceniobiorcy przysługuje tyczałt w wysokości 350,00 zł brutto (słownie: trzysta
pięÓdziesiąt złotych). Wartość obejmuje podatek VAI według obowiązujących stawęk.
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7. Usługi objęte niniejszą umowąfakturowane będąpo upływie kazdego miesiąca.

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

9. Kwota przeznaczonaptzez Zleceniodawcęnarealizację niniejszej umowy wynosi 90 000,00
[słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy złotych] brutto.

$4
Z|ęcenjobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt z terenu
gminy Grabów przebywających w schronisku.

$s
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. Kontrole w imięniu

zl ec ęni o dawcy mo gą byó przeprow adzane pt zez W znaczone go prac own ika ZIe cęnio dawcy.

2. Zleceniodawca.vq1:nacza do kontaktu w sprawach związanych z niniejszą umową Marcina
Wbjterę.

$6
1. Zleceniodawca zobowiązarry jest do zabrarna zwierząt; przebywających w schronisku,

pochodzących z terenu Gminy Grabów.; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia rczwiązaria
umowy. Za okres pobytu psów po rozwiązaniu rrmowy Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. W razie niewywią7ania się Zleceniodawcy z terminów wskazanych w usl. 1, koszt
utrzymaria psa za kuŻdy następny dzienbędzie wynosił 2OO% stawki dziennej.

$7
1. Umowa zostałaza:wartanaczas określon-ł'. tj. na okres od 0i.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub

do wyczerpania się środków przemaczonych na realizacje niniejszego kontraktu.

2. Umowa moŻe byó romviązana przez kaŻdą ze stron za uprzednim pisemnym
wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
prawrym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie nienależytego wykonania rrmowy przez Zleceniobiorcę, a w szczególności
niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania' Zleceniodawca moze
tozwiązaÓ umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. W razie niewywią7ywania się z warunków umowy przez ZleceniodawcQ, & w szczególności
nieterminowego regulowania należności względem Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca może
rozwiązaó umowę ze skutkięm natychmiastowym.

5' Wszelkie zmiarry umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nięważności.

$8
1. Strony, w zwią7ku zzawarciem niniejszej umowy zobowiązane są:

1) do zachowania w ścisłej tajemnicy otaz do nię przekazywania, nie ujawniania
i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej
strony, atakże wszelkich poufnych informacji i faktów o których dowiedzą się w trakcie
wzajemnej współpracy;

f} zapevniÓ na|eiytą ochronę informacji poufnych przekazanych sobie dla potrzeb
r ealizacji niniej szej umowy.

2. Za informacje poufne Strony uznają w szczególności informację dotyczące kwestii:
prawnych, finansowych, technicznych, handlowych, know-hoq koncepcji, strategii,
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technicznej i technologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej oraz inne posiadające wartość
gospodarczą które nie podlega1ąvtyłączeniu na mocy obowiązującego prawa.

$e
1. Wszeikie Spory r,t7nikające z rcalizaqi niniejszej umowy rozpaznaje sąd właŚciw1' dla

siedziby Zleceniodaucy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie Przepisy Kodeksu
Cywilnego' ustawy o ochronie zlvieru$' oraz inne właściiłę dla przedmiotu umowy.

Umowę spotządzono w 4 jednobrzmiących egzernp|arzach, po 2 egzempIarze dLa kaidej
ze stron.

f .
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Zleceniobiorca:

SCliR0Nt$Ko DtA BIZDOMNYC!{
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Zbipieu, Męrauewski
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Zatączaiki:
- załączruknr l . wykaz usług płatn"vch dodatkołr.tr

GMINA  GRABÓW
u|. 1 Maja 21, 99.150 Grabół

tel.043 273/.'121
NlP 775.24.06.197 RĘG0N 3l l0191 l9

lL
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Załączniknr 7

Lp. Czynnośc Cena Brutto

I Chipol.r,anie psa 55.00 zł

2 EutarrĘa miotu nolvo narodzonego [ślepego] przvrł.iezionego do
schroniska z matką

60.00 zł
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