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Zawarta w dniu 02.01,.2019 roku w Chojnicach pomiędzy:
Ch oj ni cki m Stowa rzyszeniem Miłośn i ków Zwierząt, re nrezentowa nym p rzez

Wiceprezesa CHSMZ - Zbigniew Jaworski
Skarbnika CHSMZ - Marzena Makowska

zwanym dalej Zleceniobiorcą
a

Gminą non",I;Jj.: j,f '" 7, 89-607 Konarzyny reprezentovl:liJj:ffir-

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Kujawska

_ 
zwanym dalej Zleceniodawcą.

§r

Strony zawierają niniejszą umowę w celu określenia zasad odławiania, przetransportowania
i przyjęcia do Schroniska psów z terenu Gminy Konarzyn,,,.

§z

Stowarzyszenie oŚwiadćza, że w wyniku wygranego przetargu prowadzi Schronisko dla
bezdomnych zwierząt połozone w miejscowości Chojnice przy ulicy lgielskiej 24 oraz
działalnoŚĆ gospodarczą związaną z prowadzeniem Hotelu dla zwierząt, którego jest
właścicielern.

§s

Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) odławia n ia bezpa ńskich zwierząt po wcześn iejszym zgłoszen i u tel efon icznym p rzez
WYznaczonY or8an. Wyłapywanie psów odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 21- sierpnia t997r, o ochronie zwierząt i rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych iAdministracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków
wYłaPYwania bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt nastąpi w ciągu 12
godzin od przyjęcia zgłoszenia,
2) PrzYjęcie bezdomnych zwierząt do Schroniska i utrzymywanie ich do czasu:
- wydania (adopcji)
- koniecznej eutanazji w przypadku zwierząt niebezpiecznych, agresywnych oraz chorych,
których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem

1tr,,q



3)zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt bezdom nych
4) przetrzymywanie zwierząt w warunkach zapewniających im odpowiednią karmę, stały
dostęp do wody oraz pomieszczenie chroniące zwierzęta przed zimnem, upałem i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umozliwiające zmianę pozycji ciała
5) zapewnienie całodobowefopieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych,
rokujących wyzdrowienie, szczepienia przeciWko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym
6) poddawanie utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci
7) prowadzeniu kampanii adopcyjnej dla znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów
B) przekazania zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im należytych warunków
bytowych
9) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobiorcę
zwierząt domowych
10) sterylizację bądź kastrację zwierząt przyjętych do schroniska
11) znakowanie zwierząt oddawanych do adopcji
12) dożywotni byt i opiekę w schronisku dla zwierząt, które nie znalazły nowego właściciela

Stowarzyszenie zaświa dcza, że posiada :

. odpowiednie urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt
r odpowiednie środki do przebywania i przewozu zwierząt
ź- z;viei,zęta p;-zeb,;,wające w schrolrisku mają zapewnioną opiekę lekarsko-

weteryna ryjną.

§s

Oplaty (brutto)za usługi kształtują się następująco:

opłata za skuteczne odłowienie
zwrot kosztów przejazdu
abonament za rezerwacje miejsc
przyjęcie psa i koszt pobytu na terenie Obiektu Stowarzyszenia
dodatkowo po upływie 5 miesięcy, jezeli pies nie zostanie
w tym czasie adoptowany i nadal będzie przebywał w schronisku

zwrot kosztów szczepień ochronnych
zwrot kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji:

,/ su ka
,/ samiec

znakowanie psów oddawanych do adopcji:
opłata jednorazowa za przyjęcie 1 kota do Schroniska:

300,00 zl
4,0Q zł/za tkm

" 200,00 zł m-c
1000,00 zł

200,00 zl m-c/
za 1 psa

70,00 zł

żOO,QO zl
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30,00 zł
250,00 zł
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§0

PrzYjęte zwierzęta będą przebywały na terenie Stowarzyszenia pod adresem Chojnice
ul. lgielska Hotel CfiSMZ do czasu ich wykupienia przez dotychczasowych właścicieli
lub oddania ich nowym właścicielom'
W Przypadku nie znalezienia właściciela lub nowego opiekuna, zwierzęta będą
PrzebYwały na terenie Schroniska dla zwierząt ,,Przytulisko" w Chojnicach,
Prowadzone$o przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt na warunkach
opłatzawartychw§5.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do !nformowania Zleceniodawcy o odebraniu
zwierzęcia lub o przekazaniu zwierzęcia do adopcji, wraz z danymi nowe8o
właściciela w terminie do 7 dni po zakończeniu formalności.

§z

zleceniodawca uiszcza wynagrodzenie na podstawie wystawion ego przez
Zleceniobiorcę faktury w terminie 14 dni od daty jego otrzymania na rachunek
bankowy Raiffeisen POLBANK nr 64 1750 oo12 oooo oooo 3335 5505

§g

1. Unicwę zawiei-a się na okres od 0i.Oi.2019r, cio 31.12.żOL9n
2. Rozwiązanie umowy moze nastąpić w formie pisemnej przed upływem terminu,

na którY została zawarta, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§9

postanowienia końcowe

1".W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisu
Kodeksu Cywilnego.
2.SPorY nie dające się rozstrzygnąć polubownie, będzie rozstrzygał Sąd, właściwy dla
siedziby Zlecen iobiorcy.
3.WszYstkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej,parafowane j przez obydwie
strony.
4.umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
dla każdej ze stron,
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