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zapewnienie właściwejopieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierzą
z terenu Gminy Chojnice

zawartawdniu 28.0|.20|3roku pomiędzy:
GminąChojnicez siedzibąwChojnicach,ul.31 SĘcznia 56,89-600Chojnice,NIP 555-19-08-755,
przez..
REGON 09235 |268, reprezentowaną
dr inż.Zbigniewa Szczepańskiego_ Wójta Gminy Chojnice
przy kontrasygnacie
AleksandryWojcieszyńskiej- SkarbnikGminy Chojnice
zw anąw da|szejczęści,,Z|eceniodawcą'',
ogó|nopolskim Towarzystwemochrony Zwierząt oToZ ,,Animals'' z
a organizacją pozarz'ądową:
siedzibąw Gdyni, u|.Swiętojańska4lll6, 8l - 39l Gdynią reprezentowanąprzez..
Ewę Gebert- PrezesaoToZ,,Anima|s''
Edytę Dawidowską_ WiceprezesoToZ,,Animals'',
zwanądalej,,Zleceniobiorcą''.

Zwierzę,jako istota Zyjąca,zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rZęcZĄ.Cztowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę. w trybie art. 3 Ustawy o ochronie Zwierząt i celem rea|izacji zadań
nlłiązanych z właściwym postępowaniem ze zwierzętami i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
oraz poszukiwaniem nowych właścicielid|azvtierząt postanawia się, co następuje:
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1. Na podstawieart. 4 pkt 8 Ustawy - Prawo Zamówięń Publicznych z dnia 29 slycznia 2004 roku
Z|ecęniodawcapowierza, a Z|eceniobiorcaprzyjmuje do rea|izacji' zgodnie z przepisami Ustawy o
ochronie ZwierzĄt z dnia 2| sierpnia l 997 roku (tj. Dz.U. z 2003 Nr l 06 poz. |002 ze zm.) oraz art.3
ust.2 pkt 14 ustawyz dnia |3 wrześnial996 roku o UtrzymaniuCzystościi Porządkuw Gminach (tj.
Dz.U. z 2012 roku, poz. 391), rea|izację zadania publicznego, a Zleceniobiorca zobowiązuje się
wykonać zadaniew zakresie i na zasadachokreś|onych
w niniejszejUmowie.
2. PrzedmiotęmUmowy jest wykonywanie usługpolegającychna:
l.

Humanitarnymzbieraniu bezpańskichpsów z terenuGminy Chojnice w przypadku braku ich
odłowu przez Z|eceniodawcęoraz odbiór psów od Zleceniodawcy, Prowadzeniu działań
interwencyjno- profilaktycznychdotyczącychpsów z terenuGminy Chojnice

f . Przejęciuopieki nad bezdomnymipsamiz terenugminy Chojnice,które będąumięszczanew
domach tymczasowych,oraz w schronisku d|azwierząt w StarogardzieGdańskim, gdzie po
15 dniach kwarantannyzostanązaszczepionei będąoddawanedo adopcji.
3, Zapewnieniutymczasowejopieki oraz znajdowanienowych domów d|a bezdomnychpsów z
teręnuGminy Chojnice
4- Przyjmowaniu odłowionych,zagubionych,zabłąkanychi porzuconych|ub z innych przyczyn
bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzęń |osowych nie są zdo|ne do samodzielnej
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eg4ystencji,objęciu bezdomnych zlltierz'ątopieką polegającąna zapewnieniu pomieszczeń
chroniących przed, zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła
dziennego, umożliwiającymizmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do
wody;
5. Zapewnieniu opieki weterynaryjnejbezdomnym zwierzętom, leczeniu przyjętych zwierząt
rokującychwyzdrowienie, szczepieniezwierząt- przy crym w sytuacjachnagtych, gdy Ęcie
lub zdrowie mtierzęciajest powaznie zagrożzone'
Zlęceniodawcazobowiązuje się zapewnić
zwierzęciu nierwtocztląopiekęweterynaryjnąw niezbędnymzakresie.
6. Prowadzeniu kampanii adopcji w ce|u ma|ezienianowych domów dla bezdomnychpsówposzukiwaniu nowych domów dla zwierz'ąt i przekazywaniu do adopcji osobom
zaintęręsowanymich posiadaniem,zdolnym zapewnićim na|eżytewarunki byowe;
7. Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjęĘch przaz z|eceniobiorcę
bezdomnychzvlierząt.
3' Zlęceniobiorca oświadcza,ie posiada wszę|kie wymagane prawem uprawnienia, zezwolenia i
decyzje do zgodnegoz prawemwykonanianiniejszejumowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązujesię do wykonania przedmiotuumowy określonego
w ust. 2 z na|eżrytą
starannościąZ prz'y zachowaniu zasad bhp i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczegó|nościustawyz dnia21 sierpnia |997 r. o ochronie zwierząt(tekstjedno|ity:Dz' U. 2003 r. Nr
l0ó poz. |002 z późn,zm.), ustawy z dnia 13 września|996 r. o utrzymaniuczystościi porządkuw
gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391) i wydanymi na ich podstawieprzepisami
wykonawcrymi, normami państwowymii branżowymi.
4.
W ce|u rea|izacjiUmowy Zleceniobiorcazobowiązujesię do ścisłej
współpracyz Gminą
Chojnice.
5.
Zlęcęniobiorcado 20 dnia następnegomiesiąca(gńgzącegorok kalendarzowy,przekuŻe
sprawozdaniez i|ościprz}'jętychprzezZ|eceniodawcępsów z terenugminy Chojnice, z określeniem
i|e psów zostałoprzekazanychdo adopcji,i|e wróciło do właścicie|i,
ile byłonafuralnychzgonów, i|e
przeprowadzonoeutanazji
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l. W ramachUmowy Zleceniobiorcazobowiązujesię do:
l.

podjęcia interwencji wciągu 24 godzin od zg}oszeń Z|eceniodawcy dokonyrvanych
telefonicznie,za pośrednictwem'
faxu lub poctcyelektronicznej.

2. Niezwtocznego odbioru
Zleceniodawcę.

zwierzęcia w

przypadku zwierząt dostarczonych przez

2. Z|eceniobiorcazobowiązujesię zapewnićcałodoboweprzyjmowaniezgł.oszeń,
doĘczących ciężko
rannych zwierząL Pozostałezgłoszeniaprzyjmowanebędąw godzinach8.00 do 15.00
3. Zleceniobiorca będzie prowadziłĘestr mtlerząt zgłoszonychdo odbioru i zvierząt odebranych
oraz zw ierzątdostarczonychprzez Z leceniodawcę.
|i3
l.

Do przewozuwyłapanychzwierzątużywanybędziezamknięty,kryty samochód.

2. Transport zwierząt odbywaó się będzie środkami przystosowanymi do tego celu'
spełniającymi
wymogi wskazanew ań.. 24 ustawyz dnia 2l sierpnia1997roku o ochronie

Zwierząt(Dz.U. z2003 roku Nr l06 poz.l002'z2004 roku Nr 69 poz.625,Nr9f poz.959,z
Nr 175poz.l46f).
2005rokuNr 33 po2.289,
3. Zabraniasię :
l.

transportu zvtierząt w okresie okołoporodowymoraz mtodych zwierząt oddzielonych od
matek,niezdolnychdo przyjmowaniastaĘch posiłków;

2. przeładunkuzwierzątbez odpowiedniegozabezpieczenta.
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l. Z|eceniodawcazobowiązuje się do umieszczania na stronie intemetowej Gminy zdjęć zwierząt
odłowionychprzez Z|eceniobiorcęw ciągu 48 godzin od zawiadomieniao odłowieniui przekazaniu
zdjęcia przezZ|eceniobiorcę.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się podać do pub|icznej wiadomości oraz do wiadomości
insĘtucji gminnychzajmującychsię bezdomnymi
Zleceniobiorcynumerytelefonów do właściwych
zwierzętamioraz Po|icji wrazze wskazaniemgodzin, w których dany numerjest crynny.
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częściowe
koszty
1. Za wykonanieprzedmiotuUmowy Zleceniodawcazobowiązujesię ponieśó
odebraniai zapewnieniazwierzęciuopieki w wysokości:
1. l 800złza odebraniei transportjednego psa z terenuGminy;
2. |600ztzaptzyjęciepsado schroniska
2. Kwoty, o których mowa w ust. l płatnebędąmiesięcznie,na koniec miesiącaw terminię14 dni od
daty przedłoieniaprzezZlecęniobiorcęnoĘ księgowejza wykonanew danym okresie zadania.
4. Płatnościdokonywane bęĄ przelewem z rachunku bankowego Zleceniodawcy na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy nr 20 1020 0190 0000 3202 0038 1053. Na rachunku Zleceniobiorca
zobowięanyjest powołaćsię na numerniniejszejumowy.
3' Strony ustalają ię za dzień zapłaĘ uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym
Zleceniobiorcy.
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l. Umowazostajezawarta
naokresod dnia28.01.2012
rokudo 31.12.2013
roku.
2. Z|eceniobiorca
w ramachumowyzobowiązuje
siędo przyjęciamaksyma|nie
25 zwierzątprzezcaĘ
czastrwaniaumowy.
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l. Do koordynowania wykonywania przedmiotu ze strony Zleceniodawcy zostaje wyznaczona
AgnieszkaFormella,a ze stronyZleceniobiorcyAleksandraPawlak
2. Z|eceniodawcajest uprawniony do dokonywania kontroli prawidłowości
wykonywania niniejszej
umowy przezZ|eceniobiorcę.
ze szczegó|nymuwzg|ędnieniemprzestrzeganiaprzepisów ustawy zdnia2| sierpnia |997 r. o
ochroniezwierząt(Dz.U. z2003 r. Nr 106,poz. |002 zpóźn. zm.).
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1. Umowa możebyó romtiązanaprzezkuŻdązestron zzachowaniem3-miesięcznegookresu
wypowiedzenia.
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f . Z|ęceniodawcajęst uprawnionydo odstąpieniaod umowy bez zachowaniaterminu wypowiedzenia
w przypadku:
przepisów prawa dotyczącychochrony
1. stwierdzenianaruszeniapowszechnieobowią,zujących
opieki'
nimi
nad
i
sprawowania
zwierząt
2,

raĄcego naruszeniaprzez Z|eceniobiorcęjej ustaleń.
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l. ZleceniobiorcazapłaciZleceniodawcykary umownew naĘpujących prąlpadkach:
l. nięnależytęwykonanie umowy - w wysokości50 Yowartościkwoty, o której mowa w $ 5 ust.
I lit. a) umowy,
2. nie dotrzymanieterminu podjęciainterwencji,o którym mowa w $ 2 ust. 1 niniejszejumowy
zakaŻdągodzinę
w wysokości|0%wartościkwoty, o której mowa $ 5 ust' l |it. a) umowy
opóinienia, z wyłączeniemopóźnieniazprzycTynnie |eĄcych po stronieZleceniobiorcy;
3. za odstąpienieod umowy zprzyczynwskazanych w $ 8 ust.2 umowy w wysokościl00
krotnościkwoty, o której mowa $ 5 ust. l lit. a) umowy
2. Z|ęceniodawcyzastrzegasobie:
1. prawo dochodzęniakar umownychnięzależniez każdegoz tlrtułówokreślonychwyiej,
kary
zastrzeżone
2' prawo dochodzeniana zasadachogó|nych odszkodowaniaprzewyŻszającego
umowne.
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zachowaniaformy
Wsze|kię zmiany i uzupełnieniaumowy wymagajądla swej ważności
pisemnejw postaci aneksu.
2 . W sprawachnie uregulowanychniniejsząumowąmajązastosowanieprzepisy Kodeksu
Cywilnego' ustawy, d,iuzt sierpnia |997 t. o ochronie zwierz'ąt(tekstjedno|ity:Dz. U. 2003
zdnia|| kwietnia2001r. o odpadach(tekst
r. Nr l06 poz. |002zpóźLn,zm.),ustawy
jedno1ity:D z. |J. 20|0 r. Nr l 85 poz. |243 z późnzm.),ustawyz dnia 13 wrześnial996 r. o
i porządkuw gminach(tekstjednolity:Dz.U.2012 r' poz. 391) i
utrzymanluczystości
*yd-un"na ictr podstawieprzepisywykonawcze,ustawyPrawo zamówięń publicmych oraz
wszelkie przepisy prawa mającezastosowanieprzy wykonaniu niniejszej umowy.
1

W przypadkugdy Strony nie dojdądo porozumienia,ewentua|nespory rwiązanez rea|izacją
ninL;ize; u'g\"y Strony poddająpodrozstrzygnięciewedługwyboru powodaprzez właściwy
Sąd ńowizechny w Gdańsku albo przez StaĘ SądArbitraiow przy okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Gdańsku.
po jednym d|akażdejze stron.
4. Umowę sporządzonow 2-chjednobrzmiącychegzemp|arzach
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