
UMOWA

Zawarta w dniu 30.12.2019 roku w Chojnicach poriędzy:
Cbjnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt, ul. Igie[ska 24, 89-620 Chojnice,
NIP 555-18-16-473, REGON 771277084, KRS 0000026755, reprezentowanym przez:

-        Prezesa cHSMZ
-       WiceprezesacHSMZ

z`imym dalej Zleceniobiorcą
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-   Zbigniewa Jaworskiego
-    Daniela Ginter

a

Gminą Czhichów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Czhchów, NIP 843-153-74-01,
REGON  770979631, reprezentowaną przez:

-Wójta Gminy człuchów                       -PawłaGibczyńskiego
-        przy kontrasygnacie skarbnika Gminy

-Anety Gliszczyńskiej
zwmym dalej Zleceniodawcą,

UR#3c?%Ę#3'3łw
77-300  CZŁUCHOW

tel. 059 83410 01
t©l./fax 059 834 24 24

Strony zawierają niniejszą umowę w celu określenia zasad przyjęcia do Schroniska psów z
terenu Gminy Człuchów.

§2

Stowarzyszenie   oświadcza,   że   w   wyniku   wygranego  przetargu   prowadzi   Schronisko  dla
bezdomnych  zwierząt  położone   w   miejscowości   Chojnice  przy   ulicy  lgielskiej   24   oraz
działalność   gospodarczą   związaną   z   prowadzeniem   Hotelu   dla   Zwierząt,   którego   jest
właścicielem

§3

Zakres usług, o których mowa w ust.  1 obejmuje:
1 ) zapewnienie miejsca na przyjęcie psów w roku 2020 w i]ości 2 szt.
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 cieipieniem
3) 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, umożliwiające zmianę pozycji ciała
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych,
rokujących wyzdrowienie, szczepienia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym
5) poddawanie utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci
6) prowadzeniu kampanii adopcyjnej dla znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów
7) przekazania zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im należytych warunków
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brtowych
8) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobiorcę
zwierząt domowych
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Opłaty ®rutto) za usługi  kształtiiją się następriąco:

>   abonament za rezerwacje 2 miejsc
>    przyjęcie psa i koszt pobytu na terenie Obiektu
>    dodatkowo po upływie 5 miesiecv, jeżeli pies nie zostanie w

czasie adoptowany i nadal będzie przebywał w schronisku

>    zwrot kosztów szczepień ochronnych

>    zwrot kosztów zabiegów sterylizacji  i kastracji:
/        suka
/         samiec

>    znakowanie zwierząt oddawanych do adopcji:

data....

-    300,00zł.
-1",mzł.

tym
-250,00zł.

za  1  psa/m-c
-     70,00zł.

-     250,00zł
-      150,00zł.
-       30,mzł

§5

1.      Przyjęte zwierzęta będą przebywały na terenie stowarzyszenia pod  adresem chojnice
ul.   Igielska  24   Hotel   CHSMZ  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,
prowadzonego przez  Chojnickie  Stowarzyszenie  Miłośników  Zwierząt  na  warunkach
opłat zawartych w § 4.
Zleceniobiorca   zobowiązuje   się   do   informowania   Zleceniodawcy   o   odebraniu
zwierzęcia  przez  właściciela  ]ub  o  przekazaniu  zwierzęcia  do  adopcji,  wraz  z
danymi nowego właściciela w terminie do 7 dni po zakończeniu forma]ności.

§6

Zleceniodawca uiszcza wynagrodzenie na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę
faktury  w termjnie  14 dni od daty jego otrzymania na rachunek bankowy:
BNP Paribas Bank nr 64 1750 0012 0000 0000 3335 5505

Fakturę należy wystawić wg poniższych danych:

Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
NIP 843-153-74-01
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§7

Umowę zawiera się na okres od 01.01.2020 r. do  31.12.2020 r.
Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej przed upływem terminu, na
który została zawarta, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§8

Postanowieni a końcowe
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1.    Strony Umowy oświadczają, iż w stosunku do
a.    osób reprezentujących strony
b.    osób wyznaczonych przez Strony do kontaktu w sprawach umowy

są Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
2.    Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują

w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego
telefonu, służbowy adres email.

3.    Wypełniając w stosunku do osób wskazanych w ust.  l.a obowiązek informacyjny
uregulowany zapisami art.  13 RODO, szczegółowe infomacje dotyczące przetwarzania
danych pozyskanych w związku z zawarciem niniejszej umowy  przedstawiono w  załączniku
nr 1, ze strony  Zleceniobiorcy oraz w załączniku nr 2 ze strony Zlecającego.

4.    Obowiązek informacyjny w stosunku do osób wskazanych w ust.  l.b uregulowany zapisami
art.  14 RODO zostanie wypełniony przy pierwszej komunikacji pisemnej (e-mail,
korespondencj ą tradycyj ną).

5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisu
Kodeksu Cywilnego.

6.    Spory nie dające się rozstrzygnąć polubownie będzie rozstrzygał Sąd, właściwy dla
7.    siedziby zleceniobiorcy.
8.   Wszystkie zmiany w umowie wymagają fomy pisemnej, parafowanej przez obydwie

Strony.
9.   Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Chojnickie Stowarzyszenie
Miłośników ZwieHąt
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Gmina Człuchów




