
UMoWA

Zawarta w dniu 16.01.2015 roku w Chojnicach pomlędzy:
chojnickim stowarzyszeniem M itośn ików zwierząt rep rezentowa nym przez

- Prezesa CHSMZ - Jarosław Frączek
- Wiceprezesa CHSMZ Edwin Czarnowski

zwanym dalej Zleceniobiorcą
a

Gminą Konarzyny reprezentowaną przez :

- Wójta Gminy - Jacka Warsińskiego
- przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - Jolanty kujawskiej

zwanym dalej Zleceniodawcą.

§,r

Str:ony zawierają niniejszą umowę w celu określenia zasad odławiania, przetransportowaniem i
przetrzymywaniem zwierząt z terenu Gminy Konarzypy.

§z

StowarzYszenie oŚwia dcza, Żew wyniku wygranego przetargu prowadzi Schronisko dla bezdomnych
zwierząt PołoŻone w miejscowoŚci Chojnice przy ulicy lgielskiej 24 oraz dzialatność gospodarczą
związaną z prowadzeniem Hotelu dla zwierząt którego jest właścicie]em.

§s

W ramach tej umowy Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
1) odławiania bezpańskich zwierząt, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez

WYznaczony do tego celu organ. Wyłapywanie psów odbywać się będzie zgodnie z
warunkami okreŚlonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia Lg97 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolitY z 2OL3 roku, poz. 856, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1,998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz 753)
Odławianie bezpańskich zwierząt nastąpiw ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia,

2) PrzYjęcie bezdomnych zwierząt do Schroniska i utrzymywanie ich do czasu:
- wydania (adopcji)
- koniecznego uŚpienia w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresywnych oraz chorych,

których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem,
3) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryj-nej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt bezdomnych

ts



§4

Stowarzyszenie zaświadcza,że Ro.siad1.:

§'fi;;fi";;;;;;il;""ia i środki do wytapywania zwierząt

i :iiffj;;:j;:rffi;j;:ffi;; irt u r.i ą zapewnion ą o piekę lekarsko-wete ryn aryj n ą.

§s

opłaty (brutto) za usfugi ksztattują się następująco:

ł dorosły pies /, tO z|,

,/ szczeniak , 5zl,
,/ kot - 7zl,

zwrot kosztów za b i e gów steryli za cj i,),"":,Jl.
,/ samiec
{ kotka

znakowanie zwierząt oddawanych do adopcji:

opłataabonamentowa miesięczna
§6

- 150,00zł
- 70,00zł
- 85,00zt
- 25,00zł
- 100,00zt

1.

2.

wyłapane zwierzęta będq przeuv*',lT..:::::::.':X'l:i;:|]:,:,fffiT[.ij$'[;
yJ[fi :;,H;:iTr:ffi Ji'.T.§lJn' ** r;.;;;;; o oty.t .,i sowych wł a Ści ci e l i l u b

oddinia ich nowym właścicielom,

i,iiili:'łl"'.lJ}}:T!i'ii'i,Tj;.,.,:|,l:!::x:::::',§:.;,,.,Ji:,11TJillffi:'H}
Y. ?:: r", ililffi' T ; ; ;;;i;; j t Ń i :!ł: : ^: 5i,§li ; "il:"yif1 ; 

-,: p r zez

:i#,;T§r;il:ffi:n,l'in,"s,,=,ifi Ź*i;;;ii n. *,,unkacń oPłat zawartYch w § 5'

-V

§7

zleceniodawca uiszcza wynagrodzenie na podstawie wystawionego przezzleceniobiorcę faktury

w terminie 14 dni od dat} jego wystawienia na rachunek bankowy

oBPS.A.oChojnicenr46].0201491.0000450200049874

§8

1. Umowę zawiera się na okres od 1,01,2015 do 3L,L2,żOL7 r,

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnei przed upływem terminu, na który

, 
została zawarta z zachowaniem i tygodniowego okresu wypowiedzenia,



§g

Do umowy nie stosuje się ustawy prawo Zamówień PublicznYch dnia 29.01.2004r. (tekst jednolitY

Dz.U. z 2013r. poz.907 zpóźn.zm.), gdyż przewidywana wartoŚĆ zamówienia nie przekroczy kwoty

14.000 euro -ań. 4 pkt 8.

§10

spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie wtaściwy sąd dla siedziby zleceniodawcy,

§lt

,Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej,

§rz

umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemptarzach, po jednym dla każdej ze stron,
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