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UMOWA NR 3/PSY/2014
zapewnienie właściwejopieki oraz znajdowanie nowych właścicielidla bezdomnych
zwierz$
z terenu Gminy Chojnice
za,wartawdniu 22.0|.2014roku pomiędzy:
Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycmia 56, 89.600 Chojnice,
NIP 555-19-08-755, REGON 09235 1268, reprezentowanąprzez:
dr fuz Zbigniewa Szczepańskiego_ Wójta Gminy Chojnice
przy kontrasygnacie
Aleksandry Wojcieszyńskiej- Skarbnik Gminy Chojnice
Zwanąw dalszejczęści',ZleceniodtWCĘ'',
a Otgantzacją pozarządową ogólnopolskim Towarzystwem ochrony Zwierząt oToZ
,,Animals'' z siedzlbąw Gdyni' ul. Swiętojanska41116,81 - 39l Gdynia, reprezentowaną
przez:
Ewę Gebert_ PrezesaoToz,,Animals''
Edytę Dawidowską- Wiceprezes oT oZ',Animal s'',
znvar|ąda|ej,,Z|ec eniobiorcą''.

Zwierzę,jako istota ryjąca' zdo|nado odczuwaniacierpienia,nie jest tzeczą.Człowiek jest
mu winien poszanowanie'ochronę i opiekę. W trybie art. 3 Ustawy o ochronie Zwterząt
i celem rea|izacji zadań rwiązarrych z właściwympostępowaniemze zwierzętami i ochrona
przed bezdomnymi zwieruętarti oraz poszukiwarriem nowych właścicieli dla zwierząt
postanawiasię, co następuje:
$l
l. Na podstawieart. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamóvnęi Publiczrrychz dniazg swc7nia2004
roku Zleceniodawcapowierzą a Zleceniobiorcaprzyjmujedo rea|izacji,zgodnie z przepisami
Ustawy o ochronie Zwierzątz dnia2l sierpnia1997roku (tj.Dz.U. z20|3 poz. 856 ze zm.)
oraz art.3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września1996 roku o Utrzymaniu Czystości
i Porządku w Gminach (tj. Dz.U. z f012 roku, poz. 39|)' rea|izacjęzadania publicrurego,
a Zleceniobiorca zobowią.zujesię wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych
w niniejszejUmowie.
2. PrzedmiotemUmowy jest wykonywanieusługpolegającychna:
l. Humanitarnymzbierarriubezpńskich psów z terenu gminy Chojnice w przypadku
braku ich odłowu przez Z|eceniodawcę oraz odbiór psów od Zlecęniodawcy,
Prowadzeniu dziat'ańinterwencyjno- profilaktyczrych doĘczących psów z teręnu
Gminy Chojnice Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Chojnice,
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które będąumieszczanew domachtymczasowych,oraz w schroniskudla zwierząt w
StarogardzieGdńskim, gdziepo 15 dniach kwarantannyzostanązaszczepionei będą
oddawanedo adopcji.
2. Zapewnieniu tymczasowejopieki oraz znajdowanienowych domów dla bezdomnych
psów z terenuGminy Chojnice
i porzuconych lub z innych
3. Przyjmowaniu odłowionych,zagubionych, zabłąkarrych
losowych nie sązdolne do
zdarzęn
w
wyniku
które
przyczynbezdomnychz:wierząt,
samodzielnej egzystencji' objęciu bezdomnych zwierząt opieką polegającą na
zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami
dzierurego,umożliwiającymizrrrianępozycji
atmosferycznymiz dostępemdo światła
ciała,odpowiedniąkarmęi stałydostępdo wody;
4. Zapewnieniu opieki weterynaryjnejbezdomnym zwierzętom, leczeniu przyjętych
zliterząt rokujących wyzdrowienie, szczepieruezłierząt - przł czym w sytuacjach
nagłych,gdy Życielub zdrowie zvńerzęciajest powaznie zagroŻone,Z|eceńodawca
zobowią7uje się zapewnić nvierzęciu niezwłoczną opiekę weterynaryjną
w niezbędnymzakresie.
5. Prowadzeniu kampanii adopcji w celu zna|ezienianowych domów dla bezdomnych
psów - poszukiwaniu nowych domów d|a zvierząt i przekazywaniu do adopcji
osobom zainteresowanymich posiadaniem,zdolnym zapewnić im należytewarunki
bytowe;
6. Prowadzeniuewidencji umoiliwiającej identyfikacjęprzyjęĘchprzez zleceniobiorcę
bezdomnychzwierząt.
3' Zleceniobiorca oświadcza' Że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia,
zezwo|ęniai decyzjedo zgodnegoZ prawemwykonanianiniejszejumowy.
w ust. 2 z
4. Z|ecentobiorcazobowiązujesię do wykonania przedmiofuumowy określonego
z przy zachowaniuzasad bhp i zgodnie z obowiązującymiprzepisami,
na|eŻytąstarannością
w tym w szczególnościustawyz dnia2l sierpnia 1997r. o ochronie zwietząt(tekstjednolity:
Dz. L].2003 r. Nr 106 poz. |002 z późn' zm.)' ustawy z dnia 13 września1996 r. o
utrzymaniu czystoŚci i porządku w gminach (tekst jednolrity Dz. U. 20|2 r. poz. 39l) i
wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi, normami państwowymi i
branżowymi.
4.
W celu rea|izacji Umowy Zleceniobiorca zobowią7ujesię do ścisłejwspółpracy z
GminąChojnice.
Zleceniobiorca do 20 dnia następnegomiesiąca kończącego rok kalendtrzowy,
5.
przekaizesprawozdanie z ilości przyjęĘch przez Z|eceniodawcępsów z terenu gminy
ile psów zostałoptzekazanychdo adopcji, ile wróciło do właścicieli'
Chojnice, z określeniem
ile byłonaturalnychzgonów, ile przeprowadzonoeutanazji

$2
l. W ramach Umowy Zleceniobiorcazobowiązuje się do:
1. podjęcia interwencji wciągu 24 godzin od zgłoszeit Zleceniodawcy dokonywanych
telefonicznie, za pośrednictwem,faxu lub poczty elektronicznej.
f. Niezwłocznego odbioru zwierzęcia w przypadku zrvierząt dostarczonych przez
Zleceniodawcę.
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f . Zleceniobiorca zobowią.zuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie z$aszeń,
doĘczących cięiko rannych zwierząL Pozostałezgłoszeniaprzyjmowanebędąw godzinach
8.00do 15.00
3. Zleceniobiorca będzie prowadził rejestr zvnerząt zgłoszonych do odbioru i rwierzS
dostarczonych przez Zle ceniodawcę.
odebranychoraz zllv'terząt

$3
Do przewozuwyłapanychzwierzątużywanybędziezamknięty,kryty samochód.

2 . Transport zwierząt odbywać się będzie środkamiprzystosowanymi do tego celu,

spełniającymiwymogi wskazane w art.. 24 lstawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronię Zwierząt(Dz.U. z 2003roku Nr 106poz.1002,z 2004 roku Nr 69 poz.625,
Nr 92 po2.959,22005roku Nr 33 po2.289,Nr 175poz.I462).

3 . Zabraniasię :
t . transportuzwierus w okresie okołoporodowymoraz młodychzvńerzątoddzielonych
od matek,niezdolnychdo przyjmowaniastałychposiłków;

f . przeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczerua.

$4
I. Z|eceniodawca zobowiąguje się do umieszczania na stronie internetowej Gminy zdjęć
zwierząt odłowionych przez Zleceniobiorcę w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o
odłowieniu i przekazartiu zdjęcia ptzez Z|eceniobiorcę.
2. Z|ęcęniodawca zobowiąluje się podać do publicznej wiadomości oraz do wiadomości
Zleceniobiorcy numery telefonów do właściwych instytucji gminnych zajmujących się
bezdomnymi zvtterzętatli oraz Policji wraz ze wskazaniem godzin, w których dany numer
jest czynny.

$s
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca zobowią7uje się ponieśćczęściowe
koszty odebrania i zapewnieniazwierzęciu opieki w wysokości:
1. 1800zł za odebranie i transport jednego psa z terenu Gminy;
f.

1600złzaprzyjęcie psa do schroniska

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 płatnebędąmiesięcztie, na koniec miesiąca w terminie 14
dni od daty przedłoŻeniaprzez Zleceniobiorcę noty księgowej za wykonane w danym okresie
zadania.
4. Płatnościdokonywane będąprzelewem z rachunku bankowego Zleceniodawcy na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy nr 20 10f0 1909 0000 320f 0038 1053.Na rachunku Zleceniobiorca
zobowią.zany jest powołać się na numer niniejszej umowy.
3. Strony ustalają Że za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym
Zleceniobiorcy.
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1. Umowa zostaje zawartanaokres od dnia podpisaniaumowy do 3I.12.2014roku'
2. Z\eceruobiorcaw ramach umowy zobowiągujesię do przyjęciamaksymalnie35 zwierząt
przez całyczas trwania umowy.
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1. Do koordynowarria wykonywania przedmiotu zę strony Zleceniodawcy zostaje
.yqr1znaczona
Agnieszka Formella, a ze stronyZleceniobiorcyAleksandraPawlak
wykonywania
2. Z|eceruodawcajest uprawniony do dokonywania kontroli prawidłowości
niniejszejumowy przez Z|eceniobiorcę'
ze szczegó|nymuwzględnienięm ptzestrzegarliaprzepisów ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r. o
ochronie zw1eIZąt(Dz.U.z2003 r Nr 106, poz. 1002zpóźn. zn,.).
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l. Umowa możebyć ronitązanaprzezkaŻdązestron zzachowalńem3-miesięcznegookręsu
wlpowiedzenia.
f . Z1eceniodawcajest uprawniony do odstąpieniaod umowy bez zachowania terminu
wypowiedzeniaw przypadku:
przepisów prawadotyczących
l. stwierdzenianaruszeniapowszechnieobowią.zujących
ochrony zulerząti sprawowanianad nimi opieki,
2. rtŻącegonaruszeniaprzezZ|ecentobiorcęjej ustaleń.
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przypadkach:
1. ZleceniobiorcazapŁaciZleceniodawcykary rrmownew następujących
1. nienalezytewykonanieumowy - w wysokości50 % wartościkwoĘ o której mowa w
$ 5 ust. 1 lit. a) umorvy,
f . nie dotrzymanieterminupodjęciainterwencji,o klórym mowa w $ 2 ust. 1 niniejszej
rrmowy- w wysokości10 % wartościkwoĘ o której mowa $ 5 ust. 1 lit. a) umowy Za
ktzdągodzinę opóznienia,zvtyłączeniemopóŹnieniazprzyczynnie leżącychpo
stronieZleceniobiorcY;
3. za odstąpienieod umowy zprzycTynwskazanychw $ 8 ust. 2 umowy w wysokości
100-krotnościkwory o któĄ mowa $ 5 ust. l lit. a) rrmowy
sobie:
f . Zleceniodawcy zas1ł:zega
zkaidego z tytułów określonych
l . prawo dochodzenia kar umownych nięza|ężmie
wyŻĄ,
2. prawo dochodzenia na zasadachogólnych odszkodowaniaprzewyŻszającego
zastrzeione karY umowne,
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Do umowy nie stosujesię ustawyPrawo ZamóiteńPublicznych dniaf9.O|.20a4r.
(tekstjednolity Dz.U. z20l3r. poz.907 ze zr.rt.),
gdyż,przewidywana
wartość
zamówienia nie
przehoczy kwoty 14.000 euro - art. 4 pkt 8.
$11
1. Wszelkie zrrrianyi uzupełnieniarrmowy wymagajądla swej ważnościzachowania
fomry pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity:Dz.U.2003 t. Nr 106 poz. |002 zpóźn,nn.), ustawyz dnia 27 kwiefiria
2001 r. o odpadach(tekstjednoliĘ: Dz. U. 2010 r Nr 185 poz. 1243 z późn zrn.)'
ustalvy z dria 13 września1996r. o utrzymaniu czystościi porzsku w gminach (tekst
jednolity: D2.U.2012 r. poz. 391) i wydane na ich podstawieprzepisy wykonawcze
oraz wszelkie przepisy prawa mającezastosowanieprzy wykonaniu niniejszej łrmowy.
3. W przypadku gdy Strony nie dojdądo porozumienia, ewenfualne spory zsiryane z
realizacjąniniejszejumowy StronypoddająpodrozstrzygnięcieSąduPowszechnego
właściwego
miej scowo dla Zlęceniodawcy.
4. Umowę sporządzonow 2-ch jednobrzrniącychegzemplarzachpo jednym dla kazdej
ze stron.
Zleceniodaw
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