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Umowa

Zawarta w dniu 28 grudnia 2017 roku w Dąbrowicach

pomiędzy Gminą D4browice z siedzlbą w Dąbrowicach, ul. Nowy Ryrek I7,99-35f Dąbrowice,

REGON: ó1 101 589 1 ; NIP: 77 5-24-06-079

Zwanqdalej ,,Zleceniodawcą'' w imieniu kt&ej działajq: Dorota Dąbrowska - Wójt Gminy

kontrasygno w ana pr zez.' Jolantę Skowrońską - Skarbnika Gminy

ą

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działa|nośó gospodarczą pod rlazwq: Schronisko dla
Bezdomnych Zwietząt Domowych ,,PrzyjacieI,' w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGoN:
6I029659f; NIP: 775-123-58.88; WPIS do ewidencji działalności gospodarczych: 6411'123191dokonany
w Urzędzie Gminy Kutno. Zwanym da7ej ,,Z7eceniobiorcą''.

\-. 
Została zawattaumowa o następującej treści:

W oparciu o:

oart.4 pkt 8 ustawy z dnja 29 stycznia 2004r' Prawo zamówień publicznych.(t. j.Dz. IJ'
z20I7 t. poz. 1579 zpóżruejszymi zmianaml)

o Ustawg z dnia 21 sierpnia 199,7 r. o ochronie zwierzqt (t. j. Dz. L]' z20|7 r. poz. 1840)

o ZIeceniodawca z|eca a Z|eceniobiorca przyjmuje co następuje.
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Zleceniobiorca, prowadzqc Schronisko dla Bezdomnych Zwierz4t Domowych ,,Przyjaciel,, Zbigniew
Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowiązuje się do :

1. Przyjmowania kierowanych do Schroniskaptzez Zleceniodawcę zwierząt: psów.
2. Zapewnienta właściwych pomieszczeń d|a zwierząt. które tam będą ptzebywać'
3. Zapewnienia właściwych warunków ich bytowania .

4' Zapewnienie zwierzętomkarmy i wody według obowiązujących norm.v 5. Poszukiwania nowych właścicieli d1'a zwierz4t bezdomnych przebywających w schronisku,
weryfikacji osób zainteresowanych adopcją orazpTzępTowadzanie procesu adopcji zwterząt.

6. Zapewnienie opieki zwierzętom do momentu sprzedania' adopcji, śmierci, przekazania. Zwlotu
lub uśpienia, w przypadkach określonych odrębnyni przepisami.

7. Zapewnienie rwierzętom niezbędnej opieki weterparyjnej w zakresie profilaktyki
oraz obowiązkowych szczepien,

8. Usługi wyrrrienione w zał'qcznlku nr 1 wykonyvane są na z|ecenie Zleceniodawcy. Płatne
Są one dodatkowo.

9. CzylrnoŚci nie mieszcz4ce się w zakresie merytorycznym punktów 7 i 8 wykonywane
są po konsultacjach ze Zleceniodawcą. Czynrtości te płatne są dodatkowo.

10. Kastracji i sterylizacji zwietząt bezdomnych przebywających w schronisku, o ile nie ma ku temu
przeciwwskazań.

1l. Zleceniodawca upowaznia tym Samym Zleceniobiorcę do przeprowadzania w imieniu
Z|eceniodawcy wszelkich czynności wymienionych w tym paragrafte.
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1. Przyjęcie zwierz4t do Schroniskabędzie się odbywać wytącznienazgj.oszenie Zleceniodawcy.
2. Zwierzęta kierowane do Schroniskaprzez Zleceniodawcę pozostają na jego utrą'rnaniu przez cały

okres ich przebywania w Schronisku.
3. Bęzdomne zwierzęta kierowane do Schroniska ptzez Zleceniodawcę przebywające

w schronisku pozostają własnością Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowi4zku przyjmowania zwlerzqt będących podmiotem,

przedmiotem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach.
5. Limit miejsc dla zwierząt. z terenu gminy 2 wynosi .... miejsca. Po osiągnięciu w/w limitu

Zleceniobiorca nię ma obowiqzku przyjmowania zwierząt z terenu gminy D4browice do czasu
zwolnienia się miejsc, bqdźteż poczynienia dodatkowych ustaleń ze Zleceniodawc4.

6. Jeżeli w przeciągu 14 dni od ptzyjęcia zwierzęcia do schroniska nie ma mozliwości ustalenia
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwlerzę trwale dot4d pozostawało, zwierzę takie
uznaje się za bezdomne.

7, Jezeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie v
poinformowany Ia piśmie ptzęz uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawcę
o okolicznościach skutkuj4cych umaniem zwterzęcia za będące podmiotem, przedmiotem lub
dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach, wówczas zwierzę takie uznawane
jest za niebędące podmiotem' przedmiotem lub dowodem w Sprawie. Dostarczenie takiej
informacji w terminie późniejszym skutkuje uznaniem zwieruęcia za będące podmiotem,
przedmiotem lub dowodem w sprawie od dnia skutecznego poinformowaniaZleceniobiorcy o tyn
fakcie.

8' Kieruj4c zwierzę do schroniska' Zleceniodawca zobowi4zany jest poinformować natychmiast (nie
póżniej jednak jak w momencie kięrowania do schroniska) Zleceniobiorcę o okolicznościach
determinujących wszczęcie czynnoŚci związatych Ze zwa|czaniem chorób zakażnych
zwa|czanych zurzędu ( np. wściek|izna).

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować natychmiast Zlęceniodawcę o wystąpieniu na
swoim terenie objawów choroby zakażnej zwa|czanej zurzędu,
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1. Wańości usługi za prowadzenie Schroniska i obsfugę zwierząt bezdomnych, niebędących v
podmiotem, przedmiotem lub dowodem w Sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach
wyrosić będzie: 8,00 zł fsłownie: osiem 00/100 złotych]/szt.ldobę brutto. Wartość usługi
obejmuje podatek VAT według obowiązujqcych stawek.

2. Wartości usfugi zaprowadzenie schroniska i obsługę zwierząt innych niżwskazane w $ 3 pkt 1

wynosió będzie: 20,00 zt [słownie: dwadzieścia 00/l00 z|otych]lszt./dobę brutto. Wartość usfugi
obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

3. W przypadku zwl'erzqt narodzonych w schronisku przysługuje nalezność, ob|iczana zgodnie z $ 3
pkt 1 i 2, za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem,
zenarodziny nast4piły w okresie nie później niż 8 tygodni od dnia ptzyjęcia do schroniska.

4' Wartości usługi za wykonanie zabiegu kastracji wynosić będzie: 200'00 zł fsłownie: dwieŚcie
00/100 złotych)lszt./dobę brutto. Wartośó usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących
stawek.
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5. Wartości ustugi za wykonanie zabiegu' sterylizacji w1mosić będzie: 300,00 zł fsłownie: trzysta
00/100 złotych)lszt./dobę brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących
stawek.

6. W przypadku braku psów w schronisku, w miesiącu rozliczeniowyrn, z terenlJ gminy Dąbrowice,
Zleceniobiorcy przysfuguje ryczatt w wysokości 350,00 złbrutto (słownie: trzysta piećdziesiąt
00/100 złotych). Wartość obejmuje podatek VAT według obowi4zujących stawek.,7. Usługi objęte niniejsza umową fakturowane będą po upływie każdego miesiąca.

8. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunęk Zleceniobiorcy
w terminie 14 fsłownie: czternastu] dni od daty wystawienia fakfury.

9' Kwota przeznaczona przez Zleceniodawcę na realizację niniejszej umowy w1mosi 7 000,00
fsłownie: siedem tysięcy 00/100 złotych) brutto.
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Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego roz|iczenia stanu zwierząt z terenu gminy
Dąbrowice przebywających w schronisku.

$s
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usfug. Kontrole w imieniu

zleceniodawcy mo gą być przeprow adzatę przez w Znaczone go pracownika Zlec eniodawcy.
2. Zleceniodawca wyznacza do kontakfu w sprawach związanych z niniejsz4 rrmową: Dominika

Krzemińska, te|. f4 252 25 83.

$6
Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania mvierząt przebywających w schronisku,
pochodzących z terenu gmrny Dąbrowice; ze schroniska w ci4gu 14 dni od dnia rozwiązania
umowy. Za okres pobytu psów po rozwlqzaniu umowy Zleceniobiorcy przystuguje
wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
W razie niewyr;viqzania się Zleceniodawcy zterminów wskazanych w pkt. 1, koszt utrzymania psa
zakażdy następny dzień będzie wynosił 200% stawki dzierrrrej.
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Umowa została zawarta na czas na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r' lub do
wyczerpalia się środków przeznaczonych na rea|izacje niniejszego kontraktu.
Umowa może być rozwiązana przez kaŻdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzelia, ze skutkiem prawnyln na koniec miesi4ca
kalendarzowego.
W razie nienalezlego wykonania umowy przęz Zleceniobiorcę, a w szczególności
nie zapewnienie zwierzętom właściwych warunków byowania, ZLeceliodawca moze rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowyrn.
W razie niewywiązywania się z warunków umowy przez Zleceniodawcę' a w sz;zególności
nieterminowe regulowanie nalezności względem Zleceniobiorcy' Z|eceniobiorca moze rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastow)ryn.
Wszelkie zmiany umowy qmagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewazności.
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Strony, w zwi4zkuzzawarciemniniejszej umowy zobowiązane są do:
t.I Zachowania w ścisłej tajemnicy otaz do nie przekazywania, nie ujawniania

i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony,
a takż'ę wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie wzajemnej
współpracy

|,2 Zapewnić należ7Ąą ochronę informacji poufirych przekazanych sobie dla potrzeb rea7izacji
niniejszej umowy.

Za tnformacje poufne Strony uznaj4 w szczególności informację dotycz4ce kwestii: prawnych,
finansowych, technicznych, handlowych, know-how, koncepcji, strategii, technicznej
i technologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej oraz inne posiadaj4ce wartośó gospodarczą,
które nie podlegają wył4czeniu na mocy obowiqzuj4cego prawa.

Strony zobowiązują się chronić opisane w niniejszym paragrafie informacje poufrle także
w okresie 36 miesięcy po rozwi4zaniu niniejszej umowy.

W przypadku naruszenia zobowiązaft wynikających z niniejszego paraglafu Strona naruszajqca
zapłaci na żądante drugiej Strony karę umowlą w kwocie stanowiącej równowartoŚć
pięciokrotności przeciętnego w}rylagro dzelia w sektorze przedsiębiorstw.

se
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow4 maja zastosowanie Przepisy Kodeksu
Cyrvilnego.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmi4cych egzemp|arzach, po f egzemp|arze dla każdej
ze stron.
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Zleceniobiorca:
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GMINA DĄBRowICE
99-352 Dębrowice

. ut. Nowy Rynek 17
_- tel,/tax; +48 24 2SZ ZS g7
REGCIN ó1 1015891 NIP 775 żł oó gzc

Zleceniodawca:
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