
UMOWAnr 2lRoŚttl

zawarta w dniu 28 grudnta2017 roku w Grabowie

pomiędzy:

Gminą Grabow z siedzibą w Grabowie ul. 1

REGON 311019119 w imieniu ktorej dzińa Wójt
nv aną dalej,,Zleceniodawc ą",

a

Maja 2I, 99-150 Grabow, NIP 775-24-a6Ą97;
Gminy - TomaszPietrzak,

panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalnośc gospodarczą pod nazwą: Schronisko

dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski z siedzibą w Kotliska
l3, 99-300 Kutno, REGON. 610296592; NIP: 775-123-58-88,

zwanym dalej,,Zleceniobiorcą".

W oparciu o:

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2aa4r. Prawo zamówien publicznych. (Dz. U. z 2a17 r. Poz.
1579 ze zm.),

ustawę z dnia 2L sierpnia 1997 r. o ochronie z:łvterząt (Dr. U. Z Aan r. PoZ. 1840

ze zm.),

o następującej treści:
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1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca, prowadząc Schronisko dla BezdomnYch Zwterząt
Domowych ,,Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski zwane dalej Schroniskiem, zobowiązuje się do :

1) przyjmowania kierowanych do Schroniska przez Zleceniodawcę zlllterząt: psów;

2) zapewnienia właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywac;

3) zapewnienia właściwych rł,aruŃow ich bytowania;

4) zapewnienia zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm;

5) poszukiwania nowych właścicieli dla zvvterząt bezdomnych przebywających w schronisku,

weryfikacji osob zainteresowanych adopcją araz przeprowadzania procesu adoPcji zwierząt;

6) zapewnienia opieki zwierzętom do momentu sprzedania, adopcji, Śmierci, Ptzekazania,
zwrotu lub uśpienia, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami,

7) zapewnienia zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktYki

ot az obowiązkowych szczepień ;

s) kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku, o ile nie ma ku

temu przeciwwskazań.

2. Usługi wymienione w zńączniku nr 1 wykonywane są na zlecenie ZleceniodawcY. Płatne

są one dodatkowo.

3. Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym ust. 1 pkt. 7 i 8 otaz ust. 2

wykonywane są po konsułtacjach ze Zleceniodawcą. Czynności te płatne są dodatkow{.

4. Zleceniodawca upowaznia tym amym Zleceniobiorcę do przeprowadzanf" w imieniu
Zleceniodawcy wszelkich czynności wymienionych w tym paragrafie.

* niepotrzebne skreślić , tl4
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1. Przyjęcie zułierząt do

Zleceniodawcy.

2

Schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie

2.ZńerzpakierowanedoSchroniskaprzezZl*eńodawcępozostająnajegoutrzymantu
przez cały okres ich przebywania w Sckonisku.

3. Bezdomne zań6lizęta kierowane do Scbrońska przez Aweńodawę przebywające

w schronisku pozostają własnością Zleceniodawcy,

4. Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązlo przyjmowania złńerzłt będących

poa*rń p-"Omiotem lub dowodń * sprawie, postępowanil lub innych czynnościach,

5. Lińt miejsc dla młlenąt z terenu GmĘ Grabów wynosi 0 ńejsc, Po osągnięciu w/w

limitu Zleceniobiorca nie ma obovliązku przyjmówania zlłietząt z t renu gminy Grabów do czasu

łoń"oi" się miejsc, bądźteż pezyńenia dódatkowych ustaleń ze Zleceniodawą,

6. Jeżeli w przeciągu 14 dni od prĄęcia zwierzęrjia do schroniska nie ma możliwości

urta"ni" *łx"iciela lub'innej osoby, pod ńóiej opieĘ zwierzę rwale doąd pozostawdo, zńerą
takie uznaje się za bezdomne.

7. Jeżeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zllierzęciado schroniska zleceniobiorca nie zostanie

ooinformowarry na piśmie przez 
" uprawnion} podmiot, orgźn lub zleceniodawcę

ililj;;;śJ""r,-rmtńiii"v"tr'uznarrierr zlłierzęćia za będące podmioterą przedmiotem lub

dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościacĄ wówczas zwierzę taki, e uznawane jest

"" 
ł"uęoą* poa.ioti., przedmiotem 1ub dowńem w sprawie. Dostarczenie takiej inficrmacji w

t ńńJ-óoz"l";oy. .tu*oi" uznaniem zlierzęcia zn będące podmioterq 
^Przedmiotem 

lub

;;a;.'; Ę.;ń od dnia j<utecmego pobformowania Zleceniobiorcy o tym fakcie,

8, Kierując z:ńerą do sckoniska, Zleceniodawca zobowiązany jest poinformowac

"rry"ńr".t ć." poznie; ;Jnat jak w momencie kierowania do sctroniska) ZleceniobiorĘ

o itori"ńsiiu"r, aete.minuńcir ws"c"ęcie czynności 
"ołią,onych 

ze zwalczaniem chorób

zakuźnychzvłalczanychzwz$u(np.w'scieklizna).
g. zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować natychmiast zleceniodawcę o wystąpieniu

na swoim terenie objawów choroby zakrźne1 mtalczanej z urzędu,
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1. Wartości usługi za prowadzenie Schroniska i obsługę złlrerzłt bezdomnYĄ.niebędącYch

p"a.r"i"rr,, pi"Jmio]tem lub dowodem w sprawie, postępowaniu lub innych czynnościach wynosić

[ęJ"i", z,Śo zł [słownie: "ił.. "łoty.rr'pięcdziisiąi'groszyltszt.ldobę 
brutto. Wartość usfugi

oóejmuje podatek VAT wedfug obowiązujących stawek,

2. wartości usfugi za prowadzenie schroniska i obsfu8ę zwierząt innyń niż wskazane w 3

ust. t wynosić aęńe: zri,ń J-l.ło*oi", dwadzieścia żotyĄ/szrldobę brutto. Wartość usługi

obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek,

3.WprzypadkuzwierzątnarodzonychwscbroniskuprzyługujenalcżnośĄobliczanazgodnie

" 
s l *i.rTJ.i i, 

"u 
r sznćę ńto**ń po 50 9{ach od wodzenia pod warunkieą że narodziny

nu.ąpiły * oro"sie nie pózniej niż 8 tygodni od dnia przyjęcia do sckoniska,

4. Wartości usfugi za
dwieście złotych]/sa./dobę
stawek.

5. Wartości usługi za wykonanie zabiegu sterylizacji wynosiĆ będzie. 3

*niepotrzebne skreślić

wykonanie zabiegu kastracji wynosić będzie: 200,00 ń [słownie:

brutto. Wartość uńgi obejrnuje podatek VAT według obowiązujących

[słownie:

214



trzysta złotl,ch]/szt./dobę brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązującYch

stawek.

6. \\, przl-padku braku pso\^l w,schronisku, w miesiącu rozliczeniowym, z terenu GminY

Grabolr,. Zleceniobiorcy, prz,vsługuje ryczŃt w wysokości 350,00 zł brutto (słownie: trzYsta

piećdziesiąt złotl-ch). Wartość obejmuje podatek VAT według obowiązującYch stawek.

7 . Usługi objęte niniejszą umową fakturowane będą po upływie kazdego miesiąca.

8. Wi-na_erodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek ZleceniobiorcY

rł- terminie 14 [słownie : czternastu] dni od daty wystawienia fakturY.

g. Kwota przeznaczona przez Zlecęniodawcę na realizację niniejszej umowY wYnosi 1Ż7

800,00 zł [słownie: sto dwadzięścia siedem tysięcy osiemset złotych] brutto.
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Z1eceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozltczenia stanu zwierząt" z terenu

gminy Grabów przebywających w schronisku.
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1. Z1ecentodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. Kontrole w imieniu

z1 e c eni o dawc y mo g ą by c pr zepr ow adzane pr zez W znaczone go pr ac o wn ika Zlę ceni o dawcY.

2. Zlęceniodawca Wznaaza do kontaktu w sprawach zwtązanych z niniejszą umową EdYtę

Gąsowską.
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1 . Zleceniodalvca zobowią zany j est do zabranta zv-terząt przebywaj ącYch w schronisku,

pochodzących z terenu Gminy Grabow ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia rozwląZania umowY.

Za okres pobyu psów po rozwiązantu umowy Zlęcentobiorcy przysługuje wYnagrodzenie

obliczone zgodnie z warurrliarni niniejszej umor,q,.

2. W razie niewywiązanla się Zleceniodawcy z terminów wskazanYch w ust. 7, koszt

utrz;-mania psa zakażdy następn1, dztęnbędzie rłynosił 200% stawki dziennej.
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1. Umowa zostŃ.azawartanaQzas określony,tj. na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub

do wyczerpania się środk ów przeznaczonych na rea|tzacje niniej Szego kontraktu.

2. Umowa moze być tozwlązana przęz każdą zę stron za uPrzednim PisemnYm

wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowi edzenia, Zę skutkiem PrawnYm

na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razię nięnalężytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, a w szczegÓInoŚci

niezapewnienia zwierzęto- *łuściwych warunków bytow ania, Z|ecentodawca moŻe rozwtązaĆ

umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. W razie niewywi ązywania się z warunków umory przęz Z\ęcęniodawcę, & W szczegÓInoŚci

nieterminowego ..g,r1o*'anianaleznoś ci wzg\ędem Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca moŻe rozwiązaĆ

umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu Pod rYgorem

nięważności.
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1. Strony, w związku z zawarciem niniejszej umowy zobowiązane są:

1) do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, 'i: uj{wYani|

i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa druPiej stronY,

a takz|s *sreftict poufnych informacji 
'i- 

faktów, o których dowiedzą 
'rń i" ,trakciei

*niepotrzebne skreślić ł; ,l i lĄ,t ltą

Ł"{ l



wzajemnej wspołpracy;

2) zapewnić należytą ochronę informacji poufnych przekazanych sobie dla Potrzeb ręalizacji

niniejszej umowy.

ż. Za informacje poufne Strony vznaJą w szczegolności informację dotYczące kwestii:

prawnych, firransofrch, technicznyci, handlowych, know-how, koncePcji, strategii, technicznej

i technologicznej, ekonomicznej, oiganizacyjnej oraz inne posiadające wartoŚĆ gosPodarczą, które

nie podlegaiąwyłączeniu na mocy obowiązującego prawa.

3. Strony zobowiązują się chronić opisane w niniejszym paragraftę informacje Poufne takze

w okresi e 36 miesięcy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego Paragrafu Strona

naruszaj ą"i ,łpiaci na żądanie drugiej Strony karę umowną w kwocie stanowiącej równowartoŚÓ

pięciokrotności przeciętnego wyn agrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
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1. Wszelkie spory wynikające z rca|izacji niniejszej umowy rozpornaje sąd właŚciwY dla

s iedziby ZIe ceniodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maJa zastosowanie PrzePisY Kodeksu

Cywilnego, ustawy o ochronię zwięrząt oraz inne właściwe dla Przedmiotu umowY.

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemPlarze dla kuZdej

ze stron.

ZLęcentłbiorca: iodarr-ca:
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Załączniki:

- zńącznik nr I - vlykaz usług płatnych dodatkowo

*niepoffzebne skreślić 414


