
Umowa

Zawarta w dniu 31.12.2017 roku w Kowalu pomiedzy
- Gmina Kowal, REGON: 910866867; NIP: 888-18-62-638 zwana/ym* dalej ,,Zleceniodawca"
w imieniu ktorej dziataja: Stanislaw Adamczyk - Wojt Gminy Kowal
kontrasygnowana przez: Krystyn? Kurzawska^ - Skarbnika Gminy
a
Panem Zbigniewem Morac/ewskim prowadzacym dzialalnosc gospodarczq pod nazwq :
Schronisko dla Bezdomnych Zwier/at Domowych ,,Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta
Kutno, REGON: 610296592; NIP: 775-123-58-88; WPIS do ewidencji dzialalnosci gospodarczych:
6411/23/91 dokonany w Urzedzie Gminy Kutno. Zwanym dalej ,,Zleceniobiorca".
Zostala zawarla umowa o nastepujacej tresci:

W oparciu o:
• art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

(Dz.U. z2017r. poz.1579 tj.).
• Ustawe z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzat (Dz.U. z 2017r. poz. 1840 t.j ).

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje co nastepuje.

§1
Zleceniobiorca, prowadzac Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat Domowych ..Przyjacicl"
zobowiazuje sie do :

1. Przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawc? zwierzal: psow z terenu
gminy Kowal.

2. Zapewnienia wlasciwych pomieszczeii dla zwierzat, ktore tam beda przebywac.
3. Zapewnienia wlasciwych warunkow ich bytowania .
4. Zapewnienic zwicrzctom karmy i wody wedlug obowiazujacych norm.
5. Poszukiwania nowych wlascicieli dla zwierzat bezdomnych przcbywajacych w schronisku,

weryfikacji osob zainteresowanych adopcji| oraz przeprowadzenie procesu adopcji zwierzat
6. Zapewnienie opieki zwierzetom do momenta sprzedania, adopcji, smierci, przckazania.

zwrotu lub uspienia, w przypadkach okreslonych odrebnymi przepisami.
7. Zapewnienie zwierzetom niezbednej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz

obowiazkowych szczepieh.
8. Uslugi wymienione w zalaczniku nr 1 wykonywane sa na zlecenie Zlcceniodawcy. Platne sij

dodatkowo.
9. Czynnosci nie mieszczace sie w zakresie merytorycznym punktow 7 i 8 wykonywane sa po

konsultacjach ze Zleceniodawca. Czynnosci te platne sa dodatkowo.
10. Kastracji i sterylizacji zwierzat bezdomnych przebywajacych w schronisku. o ile nie ma ku

temu przeciwskazan.
1 1 . Zleceniodawca upowaznia tym samym Zleceniobiorce do przeprowadzenia w imieniu

Zleceniodawcy wszelkich czynnosci wymienionych w tym paragrafie.

§2
1. Przyjecie psow do schroniska bexlzic si? odbywac wytacznie na zgloszenic Zlcceniodawcy.
2. Zwierz^ta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawce pozostaja na jego utrzymania

przcz cary okres ich przebywania w Schronisku.
3. Bezdomnc zwierzeta kierowane do Schroniska przez Zleceniodawce przebywajace

w Schronisku pozostaja wlasnoscia Zleceniodawcy.
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4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiazku przyjmowania bezdomnych zwierzat
stanowiacych przedmiot lub dowod w sprawie, postepowaniu lub innych czynnosciach
prowadzonej przez organy administracji paristwowej.

• 5. Limit miejsc dla zwierzat z terenu gminy Kowal wynosi 15 miejsc/rok. Po przekroczeniu
w/w limitu Zleceniobiorca nie ma obowiazku przyjmowania zwierzat z terenu gminy
Kowal do czasu zwolnienia si$ miejsc, badz tez poczynienia dodatkowych ustalen ze
Zleceniodawc^.

6. Jezeli w ciagu 14 dni od przyjecia zwierz^cia do schroniska nie ma mozliwosci
ustalenia wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opick;} zwier/e^ trwale dolad
pozostawalo, zwierze_ takic uznajc sie^ za bezdomne.

7. Jezeli w przeciagu 14 dni od przyjecia zwierzecia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie
poinformowany na pismie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawce_
o okolicznosciach skutkujacych uznaniem zwierzecia za bedqce przedmiotem lub dowodem
w sprawie prowadzonej przez organy administracji paristwowej, wowczas zwierz^ takie
uznawane jest za niebcdacc przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej przez
organy administracji paristwowej.

§3
1. Wartosci uslugi za prowadzenie schroniska i obsluge zwierzat niebedacymi przedmiotami

lub dowodami w sprawie prowadzonej przez organy administracji paristwowej wynosic
bedzie: 8,00 zl [slownie: osiem zlotych ]/szt./dob$ brutto. Wartosc uslugi obejmuje
podatek VAT wedlug obowiazujqcych stawek.

2. Wartosci uslugi za prowadzenie schroniska i obshig? zwierzat bedacymi przedmiotami lub
dowodami w sprawie prowadzonej przez organy administracji paristwowej wynosic bedzie:
20 zl [slownie: dwadzicscia zlorych]/szt./dob$ brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek
VAT wedlug obowiazujacych stawek.

3. W przypadku zwierzat narodzonych w schronisku przysluguje naleznosc za 2 sztuki
potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem , zc narodziny nastajnly w okresie nie
pozniej niz 8 tygodni od dnia przyjecia do schroniska.

4. Wartosci uslugi za wykonanie zabiegu kastracji wynosic bedzie 200 zt [ slownie: dwiescie
zlotych]/szt. brutto.

5. Wartosci uslugi za wykonanie zabiegu steryli/acji wynosic bedzie 300 zl [ slownie: trzysta
zlotych]/szt. brutto.

6. W przypadku braku psow w schronisku, w miesiacu rozliczeniowym, z terenu gminy Kowal,
Zleceniobiorcy przysluguje ryczalt w wysokosci 350 zl brutto (slownie: trzysta
pU;t-il/ii'si;jl zlotych) - za utrzymanie miejsc dla psa i suki. Wartosc obejmuje podatek VAT
wedlug obowiazujacych stawek.

7. Uslugi objete niniejsza umowa fakturowane beda po uplywie kazdego miesiaca.
8. Wynagrodzenie za uslugc platne bedzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy

w terminie 14 [stownie: czternastu] dni od daty dostarczenia faktury Zleccniodawcy.
9. Kwota przeznaczona przez Zleceniodawc^ na realizacje niniejszej umowy wynosi

[slownie: Jbrutto.

§4
Zleceniobiorca zobowiazany jest do dostarczenia miesiecznego rozliczenia stanu zwierzat z terenu
gminy Kowal przebywajacych w schronisku.
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§5
Zlcccniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych ustug. Kontrole w imicniu
zlcccniodawcy moga bye pr/eprowadzanc przez wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.
Zleccniodawca wyznacza do kontaktu w sprawach zwiazanych z niniejsza umowa:
Kicrownika wydziatu referatu inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej - Pana
Marcina Bogdalskiego.

§6
Zleccniodawca zobowiazany jest do zabrania zwierzat; przebywajacych w schronisku,
pochodzacych z tcrcnu gminy Kowal; ze schroniska w ciagu 14 dni od dnia rozwiazania
umowy. Za okrcs pobytu psow po rozwiazaniu umowy Zleceniobiorcy pr/.ysJuguje
wynagrodzenie obliezone zgodnie z warunkami niniejszcj umowy.
W razie niewywiazania sic Zlcccniodawcy z terminow wskazanyeh w pkt. 1, za okres
pobytu psow po terminie wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy przysmguje wynagrodzenie
obliezone wedlug stawek hotelowyeh [dlapsow] obowiazujacych w schronisku.

§7
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony/na okres* od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
lub do wyczcrpania sic srodkow przeznaczonych na realizacje niniejszego kontraktu.
Umowa mozc bye rozwiazana przez kazda zc stron za upr/.cdnim piscmnym
wypowiedzeniem z zachowaniem micsieczncgo okrcsu wypowiedzenia, ze skutkicm
prawnym na koniec miesiaca kalendarzowego.
W razie nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcy, a w szczegolnosci nie
zapcwnienie zwierzetom wlasciwych warunkow bytowania, Zleceniodawca moze
rozwiazac umowe ze skutkiem natychmiastowym.
W razie niewywiazywania sip z warunkow umowy przez Zleceniodawcy, a w szczegolnosci
nictcrminowc rcgulowanic naleznosci wzgledem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca mozc
rozwiazac umowe ze skutkicm natychmiastowym.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy piscmnej w postaci aneksu pod rygorcm
niewaznosci.

§8
1. Strony w zwi^zku z zawarciem niniejszej umowy zobowiazane sa do :

1.1. Zachowania w scistej tajemnicy oraz do nie przekazywania , nie ujawniania i nie
wykorzystywania informaeji stanowiijcych tajcmniec przedsi9biorstwa drugicj strony,
a takze wszelkich poufnych informaeji i faktow, o ktorych dowicdza sie w trakcie
wzajcmnej wspotpracy

1.2. Zapewnic nalezyta oehrone informaeji poufnych przekazanych sie dla potrzeb
niniejszej umowy.

2. Za informacje poufne Strony uznaja^ w szczegolnosci informacjc dotyczacq kwestii:
prawnych, fmansowych, tcchnicznych, handlowyeh, koncepcji strategii tcehnicznej
i technologicznej, ekonomicznej, organizacyjncj oraz inne posiadajacc wartosc gospodarcza,
ktore nie podlegaja wylaczcniu na mocy obowiazujacego prawa.

3. Strony zobowiazuj^ sit; chronic opisanc w niniejszym paragrafie informacje poufne takze
w okresie 36 miesiecy po rozwiazaniu niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszcnia zobowiazah wynikajacych z niniejszego paragrafu Strona
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naruszajaca xaplaci na zadanie drugicj Strony kar^ umownq w kwocie stanowiacej
rownowartosc pieciokrotnosci przecietnego wynagrod/.enia w sektorzc przcdsicbiorstw.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow^ maja zastosowanie Przcpisy Kodeksu

Cywilncgo.
2. Umowc sporzadzono w 4 jednobrzmiqcych egzcmplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej zc

stron.

Zleceniobiorca:
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SCHRONI5KO DIA
ZWIFRZ.V DOMOWYCH

"PRZVJACIEL"

90-300 Kutno, KOTLI3KA 13
So* I&24; 330-05-42, NIP 776-123-58-88
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