
Umowa nr 2|PSY|}AI3
z dnia0f .0I.f013r.

DoĘcząca wykonania usług wyłapania i transportu do schroniska' bezpańskich psów
i kotów wyłapanych na terenie gminy Chojnice.

Zawarta pomiędzy:

Romanem Rocławskim reprezentującym ,,Rakarnię'' Skup Zwierząt Padłych oraz odpadów
Poprodukcyjnych w Lipienicach, zwanym dalel Zleceruobiorcą a

Gminą Chojnice ul. 3 1 Stycznia 5 6a, 89-600 Chojnice, reprezentowan ąptzez
Wójta Gminy Chojnice - dr inż. Zbigniewa Szczepańskiego,
Skarbnik Gminy - Aleksandrę Wojcieszyńską
zwaną dalej Zleceniodawcą.

$1
1. Zleceniobiorca zobowią7uje się do:
-wytapywaniazvńerzątodpowiednimiurzadzeniamiiśrodkami,
. traktowaniazvńerzęcia w sposób humanitamy zgodnie z ustawąo ochronie zvńerząt,
. przewożrcnia własnym, przystosowanym do ptzewozu zwierząt transportem,
w odpowiednich warunkach.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Chojnice następuje na
zgloszenie telefoniczne.

$2
1. Strony ustalająopłatę (brutto) w wysokości:
a) 310 PLN zawyłapartie zwieruęcia, opis, fotografie.
b) 2 zŁzakazdy km transportu wyłapanego psa do wskazanego schroniska dla zvmerząt
c) 80 zł za przewoz w obrębie gminy Chojnice i miasta Chojnice, w ramach innej usfugi

transportowej zwierząt (np. przewózzwierz$ do lękarza weterynarii itp')
d) 7 zŁ wyżywieniowa stawka dzienna utrzymania zwierzęcia (psa, kota) w kojcach.

Zleceniodawca' na czas trwania umowy' wypoĘcza Zleceniobiorcy dwa kojce dla psów
o wymiarach2.66mx 5,28 m kazdy i zobowią7uje go do utrzymywania ich w odpowiednim
stanie technicznym i sanitarnym oraz do wykonywania bieżących konserwacji. Po
wygaśnięciu umowy kojce podlegaj ą zwrotowi Gminie Chojnice.

$3
Należna kwota winna być przekazana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury na rachunek Zleceniobiorcy w Banku BPH Spółka Akcyjna odział w
Chojnicach ul. Stary Rynek 11-13, 89-600 Chojnice nr rach. 57 1060 0076 000040f2 5040
7019.

$4
Strony zawierająwlw umowę na czas określony do dnia 3|.12.2013r.

$s
Umowa moie być rozvńęana przez kaŻdą ze stron z zachowarliem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

$6
Wszelkie zmiany rrmowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nięważności.
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W sprawach nieuregulowanych umowąmajuu']*o,o'*ie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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