
UMOWÅ NR RIG. 7021.02.2016.JD

Zawarta w dniu O4･01･2016 pomiedzy Gmin年Pszcz6士ki z siedzib雀: 83-032 Pszcz6書ki ul. Pomorska

18　reprezentowan包　przez Ame Go放owsk年- zastepce W6jta Gminy Pszcz6書ki dzialajapa na



2. W celu realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiquje si9 do Scislej wsp6申racy z Policja i Urzedem

Gminy w Pszcz61kach. Telefon do pr猟JmOWania zgloszch 5 12-048-480.

Dane i ur telefonu kontaktowego lekarza weterynarll spraw朋CegO Cafodobow脅OPieke weterynaryJnq

Lecznica dla Koni i Malych Zwierzat w Tやbkach Wielkich ul･ Gdalska 1 8 83-034 T喝bki Wielkie

tel. 58 682-83-95.

§3

l. W ramach umowy Gmina zobowiquJe Sic do ustalenia telefonu dostepnego przez 24 godziny.

2. W sytuncjach naglych, gdy dye.ie lub zdrowie zwierzecia jest powa血ie. zagrckone Gmina

zobowiazuJe SIC ZaPeWni6 zwlerzec宣u niezwtoczn智OPieke weterynayJn雀W niezbednym

zakresie. Dalsza opieke mad zwierzeclem przeJmie Zleceniobiorca. W pnypadku gdy osoba

decyzyjna wymieniona w? 3 pkt 1 ( posiadajapa telefon calodobowy ) nie odbiera telefonu

mimo kilkukrotnych pr6b tub gdy jest poza zasl?glen sieci Zleceniobiorea po powiadomieniu

sfuzb mundurowych mo互e samodzielnie podja6 decyzJg O PrZyJeCiu zwierzecia do schroniska.

3. Gmina zobowiazuje sic zapeuni6　calodobowe pr猟jmowanie zgfoszch, dotyczapych

bezdomnych zwierzat, w szczeg6lnoSci poda6 do public狐eJ WiadomoSci oraz do wiadomoSci

Zleceniobiorcy qumery te重efon6w do wlaSciwych instytucji gmimych np･ SOlectw, POlicji

uraz ze wskarmlem godzin w kt6rych deny numer jest dostepny.

§4

1. Do przewozu wylapanych zwierzat udywany b?dzie zamkniety, kryty samochod

spehiaj雀Cy vymOgi wskazane w at. 24 ustawy o Ochronie Zwierzat (tekst jednolity Dz.

U. z 2013 roku poz. 856 z p6血iejsaymi zmianami).

2. Zabrania sle:

-　transpo血zwierzat w okresie okofoporodowym oraz mlodych 2wierz蜜t oddzielonych od

matek, niezdolnych do przyjmowania stalych pos組k6w.

-　przedadunku zwierzat bez odpowiedniego zabezpieczenia

§5

1. Za vykonanie przedmiotu umovy Zleceniodawca zobowiazuje sie zaplaci6 Zleceniobiorcy

kwot9 W WySOkoSci 2.000,00 zl brutto, sfownie ( dwa tysiape 00/100 zl) za kaZdego przejetego

psa lub kota乙te騰nu gminy Pszcz6胸

2. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi cz?scIOWy ZWrot koszt6w poniesionych przez schronisko z
′  ●

tytufu utraymania psa w schronisku. JednoczeSnie Zleceniobiorca oSwiadcza Ze zaplata kwoty

ujetej w ust. 1 wycze巾uJe rOSZCZenie wobec Gminy Pszcz6Iki.

3. Kwota wskaana w ust. 1 bedzie przekazywana na konto Zleceniobiorcy, w te-inie 14 dni

od daty prze劇o乞enia przez Zleceniobiorce prawidlowo vystawionej noty ksi9gOWej. Note

naledy vystawi6 nas勺pnego mieslapa po mieslapu w kt6rym fwiadczono ushgi. Nale血a

kwota zostanie ustalona na podstawie鯨坤yc狐ej liczby dostarczonych do schroniska

zwierzat. Ostatnia nota za vykonane us血gi w grudniu wima wplyna6 do tut. Urzedu do dnia

28.12.2016r

4. Calkowity koszt umowy nie moze przekroczy6 kwoty 18.000,00 zl sfounie (osiemnaScie

tysiecy 00/100 zlotych)

§6

I.　Zleceniodawca zobowiazuJe Sie do umieszczania na stronie intemetoweJ Zdje6 zwierzat

od事owionych z terenu Gminy Pszcz61ki w clagu 48 godzin od momentu dostarozenia zdjecia.

2. Zleceniobiorca zobowiq叩e Sie do interwencJI W Cl智gu 24 godzin od momentu zgloszenia

zwierz?cia do odbioru przez Zleceniodawce

四
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§7

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 04.01.2016 roku do dnia 3 1. 12. 2016 roku.

§8

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowoSci vykonywania zadah

objetych niniejsza umow生　przez Zleceniobiorce ze szczeg61nym uwzglednieniem

przes仕zeg孤ia przepis6w ustawy z dnia 21 sie叩nia 1997 r. 0 ○chronie zwierz車( tekst

jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 856. z p6血i♀jszymi zmian劃i).

2. Umowa moZe by6 rozwlazana przez kaZd包ze stron z zachowaniem 3 mieslecznego

wypowiedzen ia.

3. Zleceniodawca w przypadku stwierdzenia naruszenia przepis6w przytoczonej ustawy lub

niniejszej umowy, mo.Ze rozwiaza6 niniejsz色umowe w trybie ze skutkiem natychmiastowym.

4. Zleceniobiorca nie moze zlecIC Wykonania czescl lub calo5ci nm賞eJSZeJ umOvy OSObie
′  ●

trzeciej bez pISermeJ ZgOdy Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca ponosi peha odpowiedzialnoS6　za szkody vyrzedzone w zwiqzku z

niewlaSciwym wykonywaniem nmleJ SZeJ umOWy.

§9

I. W sprawach nieuregulowanych niniejsz包umOW包maJa ZaStOSOWanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ime przepISy wlaSciwe d獲a przedmiotu zam6wienia.

2･ Wszelkie zmiany nln宣eJSZeJ umOWy vymagaj包fio-y PISemneJ pod rygorem niewa血oSci

3. Sprawy spome wynikle z mnleJSZe umOWy rOZStrZyga wlaScivy ,ze wzgledu na siedzibe

Zleceniodawcy mleJ SCOWy S如powszechny.

§10

Umowe sporzedzono w trzech jednobrzmiacych egzemp量arzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa

dla Zleceniodawcy.
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ANEKS nr宣

do umowy nr RIG.7021.02.2016.JD

zawa吋j jniu j･10･2016 :omiedzy jm垂Pszcz鮒ki, : jedzib叩j :1. jmorsk垂i 18, i-032

陣=融哩jj jjjjjj :叩::餌:jjj町:::甲:: jjjj jjj jjj - i:i :i

Go士kowsk雀, jzi:ねjj na jodstawie jowa乞nienia Wj:a jminy Pszcj:ji : :6/14 : dnia 2 jdnia

柳田: -:i: jj::j銘jj :jj∞jj細jj:

a

Organiza埋jozj車ow雀: Ogjlnopolsk主m Tow:jstwem Ocjony jwierzj OTOZ jnimals', z jedz哩

w Bqianie i-207 Bjano :1･ jemiejnicza i :epreZentOW:印rZeZ:

Ewe jebe請- Prezesa OTOZ ,Animals''

Ed壇Dawidowsk包- Wiceprezes OTOZ jnimals'', -an礼dalj j置eceniobiorcj,.

Ze wzgledu na joniec:〇台j :apewnienia jieki :ad :jksza正j :ap庇mowano iloji雀:ezdo-yCh

-ierz辞:rzez jcjonisko jla Bezdomnych jwierz辞: Tczewie :a jodstawie : : :aw:i :mowy

mbj :匹j:i:i mjjjj∞ jj:y

§1

W: j　-ienia:i亀jst･ i kt6ry jjmjebrzmienie :

C出kowity koszt -owy jie moje jrzejoczy5 kwoty 27.000,00 i: i:ow正e (dwadziejia jedem

Y垂j jjjjj

§2

Pozosje jost:owienia jmowy jozo:i beg jmi紬.

§3

L　血jj jj銘j狐的j庇jj :jjj:mjjj i:mj:::叫:j孤j: jj∞証j:j亘: jj

Zleceniodawcy.

2. Aneks wchodzi w乞ycie z dniem podpis紬ia.

G高間引二j-:諒闇
^劉+j瀬胆黙:j鞠粗jjj

肌+j騨弟鰐:i i
歌集鵬j鵬闘:jjj:
閥醇網:掴呼jjjj

了､､

¥+j閉jj ::

弱`　:

::¥-告:jj:

iI '　　予､.

Wyko nawca

++:咽jjj脆j旧舶用昭がjjj

*闘¥jjjjjjj jj jmjjj
掛りA間:jJjWj

軌確e議潮両軸蓋.鋤-207 Bpj綴れo

軸P: 9舘-1十06-138



ANEKS皿r2

do u血owy nr R量G･7021･02･2016･JD

r-(　j jjj jjjj叩jjj jjjj:jjjjj i jjjj町j山的jjj:jj埠　jjj

I+:jj: jj jjjjjjj噂jj唯:jjjjjj中綿j　甲:i:易jjj jj担jjj - i:i jjj

Go批owsj jziねjj :a jodstawie jowa乞nienia jjj jminy Pszczjki : j6/14 i dnia　2 jmdnia

創出j :jjj j批判jjjj :jj∞jjjWj:

a

Organizajj jozjzjowj : Og61nopo宣skim Towarjstwem Ochro皿y Zwierzj OTOZ jnimals''j jedzij

w Bj紬ie i-207 Bqi:o jl. jemie室lnicza i jeprezentowan印rzez:

Ewe jebe巾- Prezesa OTOZ jnimals''

巳dytj Dawidowsk年- Wiceprezes OTOZ jnimals'', -a皿包dalj :Z置eceniobiom糾

Ze wzgledu na joniec狐oj :apewnienia jpie比i jad jeksz雀ji乞jap宣anow:o joSci色bezdomnych

zwierz辞przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierz坤w Tczewie na podstawie a巾. 9 zawa両　umowy

mkj jm:i:i mjj:i:i -比j:

§1

W : 5　jmienia:ie jst. 4　jjj jr坤mjebrzmie皿ie :

Ca量kowity koj -oj je :o乞e jrzejoczyj kwoty i.000,00 i jow血e jzydzie室ci jery

華南笹川j jj

§2

Pozosta量e postanowienia umowy pozost祖bez zmian･

§3

L　|jjj jjⅨj柳的:請jj :i:i:mjjj j補:j糾::叫:j孤的j:∞j萌:mj j潤的

Zleceniodawcy.

2. Aneks wchodzi w乞yc宣e z dniem podpisania･

Wyko nawca
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