UMOWA nr 1/PSYl20t3
Zawarta w dniu t7.0|.20|3r. pomiędzy Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach,
REGON 092351f68,
ul. 3l Stycznia56, 89-600Chojnice,NIP 555-19-08-755,
reprezentowanąprzez..
zwaną w dalszej częściumowy,,ZAMAWHJĄCYM''
dr ila:L.ZbigruewaSzczepańskiego- wójta Gminy Chojnice
przy kontrasygnacie
Aleksandry Wojcieszyńskiej- Skarbnik Gminy Chojnice
a SpółĘz o.o, AZYLw Glinczu, przy ulicy Wierzbowej,83.330Zukowo,filia w
Kościerzynieprzy ulicy Przemysłowej,Zwanymw dalszej częściumowy,,.WYKoNAwcĄ"
reprezentowanymptzezMariusza Dewo _ PrezesaSpółki
zostałaza,wartaumowa o treścinastępującej:
$l
przyjmuje wykonanie następujących
zleca, a WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
zadai na terenie gminy Chojnice:
Prowadzenie działań interwencyjno_ profilaktycznych dotyczących psów z terenu gminy
Chojnice, polegającychna odławianiubezdomnychpsów i umieszczaniuich w Azy|u, gdzie
po 15 dniach kwarantannyzostanązaszczepionei będąoczekiwaćna adopcje.
$2
zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowościwykonywania
ZAMAWIAJĄCY
ze szczegó|nym uwzględnieniem
zadan objętych niniejszą umową przez WYKONAWCĘ
przestrzeganiaprzepisów ustawyz drua2l sierpnia |997 r o ochronie mvieruąt(Dz. U. z2003
r. Nr. l06'poz. 1002 z późn.zm. ). W prąrpadku stwierdzeniaptzez ZAMAWIAJĄCEGO
naruszenia przepisów przytoczonej ustawy, niniejsza umowa zostanie romtiązana w Ębie
do f0 dnia następnegomiesiąca kończącego rok
natychmiastowym.wYKoNAwCA
psów
kalendarzowy,przektŻesprawozdaniez ilościprzyjętychprzez Z'Ąi{AWIAJĄCEGO
przekazarrych
ile
wróciło
psów
do
adopcji,
ile
zostało
z terenugminy Chojnice, z określeniem
ile byłonaturalnychzgonów, ile przeprowadzonoeutanazji
do właścicieli,
$3
zobowią.zujesię do odławianiebezpańskich mtierząt,
W ramach tej umowy wYKoNAwcA
po wcześniej
szymzgłoszeniutelefonicznymprzezwyznaczonydo tego celu organ.
Interwencje wyjazdowe wykonywane są od go&iny ósmej do godziny osiemnastej.Po
godzinie osiemnastejdo ósmej samochódinterwencyjnypodejmujetylko wyjudy do rannych
zobowią,zany
zdrowia i zycia ludzkiego.wYKoNAwCA
zwierząti w sytuacjachzagroŻenia
jest do skutecznegoodłowieniapsa nie póżniej niŻ w terminie 24 godziny od godziny
zobowią.zuje się do humanitarnego odławiania psów,
zgłoszenia. wYKoNAwCA
przewozenia własnym, przystosowanym do
i
wządzeniami,
odpowiednimi środkami
ptzeworu zwierząttransportem,w odpowiednich warunkach.

,!

$4
1. Wynagrodzenie zakazdego psa dla wYKoNAwCY
będzie wynosić 1500,00 zł netto
i będzie przekazywartena konto wYKoNAwCY,
w terminie 14 dni od daty przedłoietna
przez WYKoNAwcĘ
faktrry.
2. opłataroczrtanautrrymanieschroniska5.000,00złnettobędzie przekazanwpopodpisaniu
umowy i przedŁażeniuprzez wYKoNAwCĘ
faktury

$s
Umowa zostaje zawarta w dniu 17.01.2013r na okres od dnia 2l.0l.2}l3r. do dnia
31.12.2013r.
Kaida ze stron moze wypowiedzieć umowę z jednomiesięcmym okresem wypowiedzenia,
bez podawania plzyczyn, albo rcmtiryać ją za obopólną zgodą o kazdym czasie,
zastrzeietiem okoliczrości wymienionych w $ 2.
$6
W przypadkach nieuregulowanychumową zastosowaniemająprzepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywaó będą Sądy Powszechne
właściwemiejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO.
$7
---rńrgetkiegplodzajuzuiary
nieważrości,
w formie aneksudo umowy.

Ęmmgaj@zeodnienianapiśmie-po*rygor€fr-$8

Umowa niniejsza sporządzonazostaławdwóch jednobrzrrriącychegzemp|atzachpo jednym
dla kazdej ze stron.
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