UMOWA nr 2lPSYl20t4
Zaurartaw dniu 10.0l.2014r. pomiędzy Gminą Chojnice z siedzlbą w Chojnicach,
REGON 09f35|268,
ul. 31 SĘcznia56, 89-600Chojnice,NIP 555-19-08-755,
reprezentowanąprzez..
zwanąw dalszej częściumowy,,ZAMAWIAJĄCYM''
dr inz. Zbigniewa Szczepańskiego- Wójta Gminy Chojnice
przy kontrasygnacie
Aleksandry Wojcieszyńskiej_ Skarbnik Gminy Chojnice
a P.H.U. AZYL w Glinczu, przy ulicy Wierzbowej19' 83-330Zukowo, filia w Kościerzynie
w dalszej części
przy ulicy Przemysłowej,reprezentowanymprzez Mańusza Dewo, au,ranym
następuj
:
o
treści
art:_
umowa
została
zaw
umowy,,wYKoNAwCĄ'
ącej
$1
przyjmuje wykonanie następujących
z|eca, a wYKoNAwCA
ZAMAWIAJĄCY
zadaina tereniegminy Chojnice:
- Prowadzenie działń interwencyjno - profilaktycznych dot. psów z terenu gminy
Chojnice polegającychna odławianiubezdomnychpsów i umieszczaniuich w Azylu, gdzie
i będąoczekiwaćna adopcje.
po 15 dniach kwarantannyzostunązaszczepione
W przypadkach występowania problemów z z:wierzętarrliduĄrmi gospodarstwa
zapewnia transport,przechowanie, utrzymywanie do
domowego WYKONAWCA
problemu' lub ustaleniawłaściciela.
czasuwyjaśnienia
Humanitarneusypianieślepychmiotów
Sterylizacjasuk
Kastracjapsów
$2
zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowościwykonywania
ZAMAWIAJĄCY
zadń objętych niniejszą umową przez WYKONAWCĘ ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeganiaprzepisów ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
naruszenia
z 2O|3r. poz. 856). W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
przepisów przytoczonej ustawy, niniejsza umowa zostanie rozvviązana w Ębie
natychmiastowym.
$3
zobowiązujesię do odławianiabezpańskichpsów' po
W ramachtej umowy wYKoNAwCA
wcześniejszymzg)oszeniutelefonicznym przez wznaczony do tego celu organ w danej
gminie. Zgłoszeniainterwencji przez osoby prywatnenie będąrealizowane.
Interwencjewyjazdowewykonywanesą od poniedziałkudo piątku w godzinachod ósmej do
zobowią7anyjest do skutecznegoodłowieniapsa nie
godziny szesnastej. wYKoNAwcA
zobowią,zujesię
póżniejniż w tęrminie24 godziny od godziny zgłoszenia.wYKoNAwcA
przewozenia
i
urządzeniami,
psów'
środkami
odpowiednimi
do humanitarnegoodławiania
własnym,przystosowanymdo przewozuniterząt transportem,w odpowiednichwarunkach.

$4
l. Wynagrodzenie za ktidego wyłapanego psa wynosi l.500,00 ń brutto i będzie
przekarywartena konto wYKoNAwcY,
przez
w terminie do 14 dni od daĘ przedłożzenia
WYKONAWCE
faktury.
2. Wynagrodzenieobejmuje:transport,odłowienie,opiekę weterynaryjnąw czasie pobytu
w Azylu, sterylizacjęi kastracjępsów.
piesjest własnością
3.Po złapartiupsa przez WYKoNAwcE,
AZYLU.
4.opłata toczna za opiekę weterynaryjnąi utrzymanie schroniska wynosi 5.000'00 brutto,
będzie przekazanapo podpisaniu umowy i przedłoŻenilprzez wYKoNAwCE
faktury.

5. Nadanie numeru weterynaryjnegodla schroniska AZYL - 220$4A1

$s
Umowa zostaje zawarta w dniu 10.01.2014r. na okres od dnia podpisania do dnia
31.12.2014r.
KtŻda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,
bez podawania pIzlczyn, albo rozuitązać ją ,u obopólną zgodą o kazdym czasie,
zastrzęŻeniemokoliczności wymienionych w $ 2.

$6
W przypadkach nieuregulowanychumową zastosowanie mająprzepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej rrmowy rozpatryłvaćbędą Sądy Powszechne
właściwe
miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO.
$7
Wszelkiego rodzaju zmiarryniniejszejumowy wymagająuzgodnieniana piśmiepod rygorem
nieważności'
w formie aneksudo umowY.
$8
Do umowy nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych dnia 29.01.2004r.(tekst
jednolity Dz.U, z 20|3r. poz. 907 ze zm.), gdyŻ przewidywanawartośćzamówienia nie
przekroczykwoty 14.000euro- art.4 pkt 8.

se
po jednym
Umowa niniejsza sporządzonazostała
w dwóch jednobrzmiącychegzemp|aruach
dla kazdei ze stron.
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