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UMOWA nr 2/PSY/2015

Zawarta w dniu 02.0l.20l5 roku w Chojnicach pomiędzy:
Chojnickim Stowarzyszęniem Miłośników Zwierząt reprezentowanym przęz
. Prezęsa cHsMZ - Jarosława Frączek
- Wiceprezesa CHSMZ - Edwina Czamowskiego
zwanym dalej Zleceniobiorcą
a
Gminą Chojnice reprezen|owaną przez :
. wójta cminy chojnicę . zbigńewa szczepańskiego
. prcy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Aleksandry wojcięszyńskięj
zwanym dalej zleceniodawcą'

s. l

strony zawięrają niniejszą umowę w celu okeślenia zasad odławiania zwielząt z telenu gminy
Chojnice oraz przejęcia opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Chojnice,

stowarzyszęnię oświadcza, że prowadzi Schronisko d|a bezdomnych zwierząt polożone
w miejscowości Chojnice przy ulicy Igielskiej 24 otaz dziata|lość gospodarczą zwiąpaną
z plowadzeniem Hotęlu dla zwierząt którego jest właścicielem'
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w mmach tej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do

1. odławiania bezpanskich zwierząt, po wcześńejszym zgłoszeniu telęfonicznym przez
pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach oraz Policję. Wyłap;.wanie psów odbywać się będzie
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 2l sieĘnia 1997 r' o ochronie zwięrząt (tekst
jednolity z 2013 roku, poz' 856, z późl. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych
iAdministracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwiętząt (Dz' U. Nr l16, poz 753).odlawianię bezpańskich zwierząt nastą]i w ciągu 12 godzin od
przyjęcia zgłoszenia'
2. Zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych psów
z terenu gminy Chojnice
3' Przyjmowaniu odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych pŹyczyn
bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej
egzystencji, objęciu bezdomnych zwielząt opieką polegającą na zapewnieniu polnieszczeń
ch.roniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego,
umożliwiającymi anianę pozycji ciała, odpowiedniąkalmę i stały dostęp do wody;
4' Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwieżętom' leczeniu przyjętych zwierząt
rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwiefląt'przy czym w s}tuacjach nagłych, gdy życie lub
zdrowie zwierzęcia jest poważnie zagrożone, Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić zwierzęciu
niezwłoczną opiekę wetęrynalyjną w niezbędnym zakesie.
5. Prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów _
poszukiwar u nowych domów dla zwierząt i przekazywaniu do adopcji osobom fainteresowanym
ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należ).te warunki bytowe;
6. Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez
bezdomnych zwierząt'
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Zleceniobiorca zaświadcza, że posiada I
o odpowiednie urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt
. odpowiednie środki do przewozu zwierząt
. zwieżęta przetrzymywane w schrcnisku mają zapęwnioną opiek lekalsko-weterynalyjną
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opłaty (brutto) za ustugi kształtująsię następująco:
. opłata za skuteczne odłowienię - 2,70'00ń'
. zrmot kosfów przęjazdu - 2',|0zł /zalkm
. koszt pob}'tu zwierzęcia na terenie obiektów stowarzyszenia - 1000.00złlza przyjęcie

zwrot kosztów fabiegów sterylizacji i szczepień ochronnych w przypadku gdy pies trafi do
adopcji:

o suka - 150'00zł
. samiec ..10,00zł
. kotka - 85,002ł
. szczepienia . 40,00fł sft
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1. Po wyłapaniu zwierzęcia Zlecęniobiorca przekaże Z]eceniodawcy opis zwierzęcia wraz ze
zdięciem.
2. wyłapanę fwierzęta będą przeb1wały na terenie Stowarzyszenia pod adręsęm chojnicę
ul. Igielska 24 do czasu ich wykupienia przez dotychczasowych właścicieli lub oddania ich nowym
właścicielom w formie adopcji'
3' Zleceniobiorca przed wydanięm zwierzęcia do adopcji zobowiązuje się do przedstawienia
Zleceniodawcy wykazu przeprowadzonych na zwierzęciu zabiegów weterynaryjnych oraz opinii na
temat potencjalnego adoptującego w zakesie zapewnienia właściwej opięki nad zwierzęcięm.
4' Zwie ęta wyłapane na telenię gminy Chojnice mogą być oddane do adopcji w ramach
,,Programu Adopcji bezdorrnych zwierząt z Gminy Chojnice,' przez cały czas pobyu w Scfuonisl.u.
5. Umowę adopcyjną w lamach ploglamu określonego w pkt 4 f adoptującym podpisuję Gmina
Chojnice.
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Zleceniodawca uiszcza !łynagrcdzenie na podstawie wystawionęgo przez Zleceniobiorcę fakttuy
w terminię 14 dni od datyjego wystawienia na rachunek baŃowy

PKOBPS.A.o Chojnice m46 1020 1491 0000 4502 0004 9874
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Umowę zawiera się naokes od 01'01'2015 do 31'12'2015r
Rozwiązanie umowy może nastąlić w formie pisemnej przęd upł}.węm terminu, na który została
zawańa z zachowaniem 2 tygodniowego oklesu wypowiedzenia.

Do rrmowy nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych dnia 29.01.2004r. (tękst jędnolity
Dz.U, z 20I3r. poz.907 z późn' zm'), gdyżz pŹewidywana waltość zamówienia nie przekroczy
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kwoty 30.000 euro _ ań. 4 pkt 8.
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Spory wynikające z niniejszej rrmowy rozpaĘwać będzie właściwy Sąd dla siedziby
zleceniodawcy,
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Wszystkie zmiany umowy w1magają fomy pisemnej.
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Umowę sporządzono w dwóchjednobrzurĘcych cgzemplarzach, pojedq'm dla każdej ze sbon.

CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE
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Aneks nr I z dnia 01.07.2015r.
do umowy nt 2/PSYD0|5 z dnia 02.0|.2015t. dotyczący okeślenia zasad odławiania
zwierząt z tęrenu gminy Chojnice oraz ptze1ęcia opieki nad bezdomnymi psami z terenu
gminy Chojnice
Zawarty pomiędzy

choj nickim stowarryszeniem Miłośników Zwierząt reprczentowanym przez

zwanym dalej Zleceniobiorcą a

GminąChojnice, ul. 3l stycznia 56ą 89.600 chojnice' reprezentowaiąptzez
dr inŹ. Zbigniewa Szczepanskiego - Wójta Gminy Chojnice
plzy konhasygnacię
Aleksandry wojcieszyńskiej _ Skarbnik Gminy Chojnice,
zwaną dalej Zleceńodawcą
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w c}towanej wyżej umowie Strony wprowadzajązmianę $ 5, który otrzymuje brzmieniel

- Prezesa CHSMZ
. wicęplęzęsa cHsMz

opłaty (brutto) za usfugi kszlattująsię następująco:
. oplata za skuteczne odtowięnie
. zwlot kosztów przejazdu
. szczępięnia ocbronne

- Jalosława Frączęk
- Edwina Czarnowskiego

- 2,70'00zł.
- 2,70zł / za |kłn
- 40'00z| sń

. koszt pob}tu zwierzęcia na terenie obiektów stowarzysfenia - 5lo'o\zUza
przyjęcie psa i dodatkowo 500 zł po upływie 6 miesięcy, jeżeli pies w t}'rn okesie
nie zostanie adoptowany i będzie nadal pzeb}'wał w schionisku

Zwot kosztów zabiegów sterylizacji w przypadku gdy zwierzę trafi do adopcji:
r suka . 150'00zł
. samiec -'70,00f1
. kotka - 85.00zł
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Pozostał€ zapisy umowy nr 2/PSY/2015 z dnia 02'01.2015r nie ulegajązmianie.
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Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze ston.

Zleceniodawca
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