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Zauarta w d n i u 30.12. 2016 roku \\ Swin icach \ \ a r ck i ch

pomiedzy C i i n i n a Svv mice \\arckie.

RUGON: 3 1 1 010 533: N I P : 775-240-70-15

/.wana dalc j ..Zleceniodawca" w imicniu ktorej d z i a l a j a : Wojt Gminy KrzysxtofProchmcvvicx

kontrasygnowana prxcx: Skarbnika Gminy Ierese Zydcxak

a

Panem Zbigniewem Moracxewskim prowadxacym dxialalnosc gospodarcxa pod naxwa: Schronisko
dla Bczdomnych Zvvierxat Domowych ..Prxyjacicl" w Kotliska 13, 99-300 pocxta Kutno, REGON:
610296592; NIP: 775-123-58-88: WP1S do cwidcncji dzialalnosci gospodarcxych: 6411/23/91
dokonany w Urzedzie Gminy Kutno. Zwanym dalcj ..Zleceniobiorca".

Zostala zawarta umowa o nastepujaccj tresci:

W oparciu o:

• art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 20()4r. Prawo zamowieii publicznych. (t.j. Dx.U.
x 2013 r. poz. 907 z pozniejszymi zmianami)

• Ustawc z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856
z pozniejszymi zmianami)

Zlcceniodawca zleca a Zleceniobiorca prxyjmuje co nastepuje.

§ 1

Zleceniobiorca. prowadzac Schronisko dla Bexdomnych Zwierzat Domowyeh ..Przyjaciel"
Zbignicvv Moracxewski xvvane dalcj Schroniskicm. xobovviazuje sic do :

1. Prxyjmovvania kicrowanych do Schroniska prxcx Zleceniodawce xwicrxat: psow.

2. Zapc\a \\lasci\vych pomicsxcxcn dla x\\'icrxat. ktore tarn bcda prxcbywac.

3. Zapcwnicnia wtasciwych warunkow ich bytovvania .

4. Zapewnienie xwicrxctom karmy i wody vvedlug obowiaxujc^cyeh norm.

5. Posxukivvania novvych wlascicieli dla zvvierzat bezdomnych przebywajacych w schronisku,
vveryfikacji osob zaintercsowanych adopcja oraz przeprovvaclzanic procesu adopcji zwierzat.

6. Zapewnienie opicki zwierxetom do momentu sprxcdania, adopcji. smicrci. prxckaxania.
xvvrotu lub uspienia. w prxypadkaeh okreslonych odrebnymi prxepisami.

7. Zapewnienie x.vvicrxetom niexbedncj opicki vveterynaryjnej v\e p r o t l l a k t x k i
oraz obowiazkovv ych szcxcpieh.

;S. Uslugi wymienionc vv xalac/.niku nr 1 \ v y k o n y \ v a n e sa na xlccenie Zleccniodawc\ Pla tnc
sa one dodatkowo.

9. Czynnosci n ie niicsxezace sic v\ xakresie mei'ytoiA'cxnym punkt inv 7 i <S \\c
sa po konsLi l tae jach xe Zleceniodavsea. C/ynnosei te platne sa dodatko\\'o.

10. Kas t r ac j i i s tcryl ix.aej i xwicrxat bexdomnych prxcbxAvajaeyeh \. o i le nie ma ku
temu prxeei\.

1 1 . Zleccniodawca upovva/nia tvm samym Zlcccniobiorce do prxeprouadxania w imien iu
Zlcccnioda\ c\v sx.clkich cxynnosci wymienionych v\ tym paragrafic.

* 2
1. Prxyjee ie xvv ierxat do Schroniska bedxie sic odb\ \ \ ac \ \ v h i e x n i e na xglosxcnie
Zleecniodawey.
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2. Zwierzeta kierowane do Schroniska prxex Zleccniodawcc poxostaia na |ego utrxym;
pr/ex caly okres ich pr/ebyu unia w Schronisku.

3. Bexdomnc xwier/eta kierowane do Schroniska pr/cx Zleceniodauee przebywajace
w schronisku po/ostaja wlasnoscia Zlcceniodawcy.

4. Zleceniobiorca nie ma obligatorvjncgo obowiaxku pr /yjmowania zwierzat bedacych
podmiotem. przedmiotem lub dowodem w sprawie. postepowaniu lub innych czynnosciach.

5. Limit miejsc dla zwierzat / terenu gminy Swinice Warckie wynosi 12 miejsc. Po osiagnieciu
w'w l imi tu Zleceniobiorca nie ma obowiazku przyjmowania zwierzat x. terenu gminy Swinice
Warckie do cxasu xwolnienia sic miejsc, badz tex pocx.ynienia dodatkowych ustaleh ze
Zleeeniodawca.

6. Jezeli w przeciqgu 14 dni od przyjecia zwierzecia do sehroniska nie ma mozliwosei
ustalenia wlascieiela lub innej osoby, pod ktorej opieka zwierze trwale dotad pozostawalo, zwierze
takie uznaje sic za bezdomne.

7. Jezeli w przeciagu 14 dni od przyjecia zwierzecia do sehroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na pismie przez uprawniony podmiot. organ lub Zleceniodawce
o okolicznosciach skutkujqcych uznaniem zwierzecia za bedaee podmiotem, przedmiotem lub
dowodem w sprawie, postepowaniu lub innych czynnosciach, wowczas zwierze takie uznawane jest
za niebedace podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie. Dostarczenie takiej informacji w
terminie pozniejszym skutkuje uznaniem zwierzecia za bedaee podmiotem, przedmiotem lub
dowodem w sprawie od dnia skutecznego poinformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie.

§ 3

1. Wartosei uslugi za prowadzenie Schroniska i obsluge zwierzat bezdomnych, niebedacyeh
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w sprawie, postepowaniu lub innych czynnosciaeh wynosic
bedzie: 7,90 zl [slownie: siedem 90/100 zlotychj/sx.t./dobe brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek
VAT wedlug obowiazujacych stawek.

2. Wartosei uslugi za prowadzenie sehroniska i obsluge zwierzat innych nix wskaxane w s> 3
pkt 1 wynosic bedzie: 20,00 zl [slownie: dwadziescia zlotych] sxt./dobe brutto. Wartosc uslugi
obejmuje podatek VAT wedlug obowiaxujacych stawek.

3. W prxypadku xwierxat narodxonych w schronisku prxysluguje nalexnosc, obliczana zgodnie
z $ 3 pkt 1 i 2, xa 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od urodzcnia pod warunkiem,
ze narodziny nastapily w okresie nie pozniej niz 8 tygodni od dnia przyjecia do sehroniska.

4. Wartosei uslugi za wykonanie xabiegu kastracji wynosic bedzie: 200,00 zl [slownie:
dwiescic zlotych]'szt. dobe brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug obowiazujacych
stawek.

5. Wartosei uslugi xa wykonanie xabiegu sterylixacji wynosic bedzie: 300,00 xl (s lownie:
trzysta xlotych| sxt., dobe brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug obowiaxuiacych
stawek.

6. W prxypadku braku psow w schronisku, w miesiaeu roxlicxeniowym. z terenu gminy
Swinice Warckie, Zleceniobiorcy prxysluguje rycxalt w wysokosci 350,00 xl brutto (shnvnie: trzysta
piecdzicsiat xlotych). Wartosc obe jmuje podatek VAT wedlug obowiazujacych stawek.

7. Uslugi objete niniejsza umowa fakturowane beda po uplywie kazdego miesiaca.

S. Wynagrodxenie xa uslugc platne bedxie w drodxe przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
w terminie 14 [s lownie : czternastu| dni od daty wystawienia taktur \ ' .

9. Kwota przeznaczona przez Zleceniodawce na realizaeje n i n i e j s x e j uniou'y wynosi 25.000.00
(slow nie: duadxiescia piec tysiecy xlotych]brutto.
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Zleceniobiorca zobowiazany jest do dostarczcnia rnicsiecznego ro/liczcnia stanu zwierzat z terenu
gminy Swinice Warckie przebywajacych \ schronisku .

§ 5

1. /.leccniodawca zaslrzega sobic prawo kont ro l i \ \ykony\vanych using. Kontrole w imieniu
zleceniodawcy mogt) bye przeprovvadzane piv.ez vvyznaczonego pracownika Zleeeniodawcy.

2. /leccniodawca wyznacza do kon tak tu w sprawaeh zwiazanych z niniejsza umowa:
pracownika urzexlu inspektora Rybaka .laroslawa.

ss 6

1. /leccniodawca zobowiazany jest do zabrania zwierzat; przebywajacych w schronisku.
pochodzacych z terenu gminy Swinice Warckie: zc sehroniska \ ciagu 14 dni od dnia rozwiazania
umowy. /a okres pobytu psow po rozwiazaniu umowy /Icceniobiorey przysluguje wynagrodzenie
obliczone zgodnie z warunkami ninie jszej umowy.

2. W razie niewywia/.ania sic Zleceniodawcy z tenninow wskazanycli w pkt. 1. koszt
utrzymania psa za kazdy nastepny dzien bedzie wynosi! 200% stawki dzicnnej.

$ 7

1. Umowa zostala zawarta na czas na okres od 1 .01 .2017 r. do 31 .12 .2017 r. lub do
wyczerpania sic srodkow przeznaezonyeh na rcalizacje niniejszcgo kont raktu .

2. Umowa moze bye rozwiazana przcz kazda zc stron za uprzeclnim pisemnym
wypowiedzeniem z zachowanicm micsicczncgo okresu wypowiedzcnia. zc skutk iem prawnym na
koniec miesiqea kalendarzowego.

3. W razie nienalczytcgo wykonania umo\\  przez Zleeeniobiorec;. a w szezegolnosci
nie zapewnienic zwierzctorn wlasciwycli \varunk6vv bytowania, /leceniodawca moze rozvviazac
umowe zc skutkiem nalychmiastowym.

4. W razie niewywiazyvvania sic z \ \ a runk6vv umowy przez /leceniodawce, a w szezegolnosci
nietermino\\  rcgulowanie naleznosei wzglcdcm /Icceniobiorey. Zleeeniobiorea moze rozwiazac
umowe ze skutkiem natychmiastovvym.

5. Wszelkic zmiany umowy wymagaja Ibrmy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosei.

1. Stron\'. \ zwiazku z zawarciem n i n i e j s z e j umo\\'y zobowiazane sa do:

1.1. zachovvania w seislej tajcmnicv oraz do nie przekazywania. nie ujawniania
i niewykorzA'stywania informaej i stanowiacych la jemniee przedsicbiorstwa drugiej strony. a takze
wszelkich poufnyeh in fo rmae j i i fa k tow, o kl(')rych do\) sic w trakcie \vzajemnej wspolpracy

1.2. zapewnic nalez\tq oehrone in ibnnac j i poufnyeh przekazanych sobie dla potrzeb realizacji
niniejszej umow}1.

2. Za inlbrmacje poulhe Slrony uznaja w szezegolnosci inlbrmacje dotyczacc kwcstii:
prawnyeh, finansowych, tcchnicznyeh, handlowych, know-how, koncepcji. strategii, tcchnicznej i
technologicznej. ekonomieznej . o rgan izaey jne j oraz inne posiadajqce wartose gospodarcza, ktore
nie podlegajq wylqezcniu na mocy obowiazujaccgo prawa.

3. Strony zobowiazuja sic chronic opisane w ninie jszym paragralle inlbrmacje poufne takze
w okrcsie 36 micsi^cy po rozwiazaniu n i n i e j s z e j umowy.

4. W przypadku naruszenia zobowiazan vvynikajacych z niniejszego paragraiu Strona
naruszajaca zaplaci na zadanie drugie j Strony karc umowna \e stano\\iaeej rownowartos'c
pieciokrotnosei przeeiv'lnego wynagrodzenia w scktorze przedsicbiorsl\\c skrcslic 3 '4
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§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq maja zastosowanie Przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Umowe sporzadzono w 4 jednobrziniqcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej
ze stron.

9

Zleceniobiorca:

SCHROMSKO DLA 8EZDQMNYCH
ZWIERZAT DOMOWYCH

"PRZVJACrEL-
Zbtgntaw Moraarwiki

98-300 Kutno, KOTLISKA 13
.'-.. vii/ 3JS-05-42, NIP 77S-1W-SB ;

Zleceniodawca:

Gmina Swinice Warckie
ul. SzJcohm 1 WOJT

99-140 Swinice Warckie
N I P 775-24-07-015 , . .,

N 311019533 mi KrZysztafPr^ehme

*niepotrzebne skres//c


