
UMOWA

Zoworto w dniu 12.0ó.20|4 roku w Chojnicoch pomiędzy:
C hojnic kim Stoworzyszeniem Miłośników Zwierzq| repreze n towo nym przez

- ?rezeso CHSMZ - Jorostow Frqczek
- Wiceorezeso CHSMZ Edwin Czornowski

zwonym dolej Zleceniobiorcq
o

Gminq Chojnice reprezentowonq przez :
- Wójto Gminy Chojnice Zbigniewo Szczepońskiego
- przy kontrasygnacie Skorbniko Gminy Chojnice - Aleksondry

Wojcieszyńskiej
zwonym dolej Zleceniodowcq.

s.r
Strony zowierojq niniejszq Umowę w ce|u okreś|enio zosod odłowioniozwierzqt z
terenu Gminy Chojnice.

s2
Stowozyszenie oświodczo ,Że w wyniku Wygronego pzetorgu prowodzi Schronisko
d|o bezdomnych zwiezqt potożone W miejscowości Chojnice prZY u|icy
|gie|skiej 24 oroz dzioto|ność gospodorczq zwiqzonq z prowodzeniem Hote|u dlo
zwierzqt którego jest wtościcielem.

s3
l. W romoch tej Umowy Stoworzyszenie zobowiqzuje się do odtowionio

bezpońskich zwierzqt,po wcześniejszym zgtoszeniu te|efonicznym przez
wyznoczony do tego ce|u orgon. Wytopywonie psów odbywoć się będzie
zgodnie z worunkomi okreś|onymi w ustowie z dnio 21 sierpnio 1997 r. o
ochronie zwien.qt (tekst jedno|ity z 2003 roku, Dz. U. Nr l0ó poz. 1002, z poźn.
zm.) i rozpozqdzeniem Ministro Sprow Wewnętznych i Administroi1i zdnio 2ó
sierpnio 1998 r. w sprowie zosod i worunków wytopywqnio bezdomnych
u,tierzqt (Dz. U. Nr l l ó, poz 753)

2. odtowionie bezpońskich zwiezqt nostqpi w ciqgu l2 godzin od pzyjęcio
zgtoszenio.

s4

Stowozyszenie zoświodczq ,Że posiodo :

weterynoryjnq.



s5

optoty (brutto) zo ustugi ksztottujq się nostępujqco:

{ dorosty pies - l0 zt.
./ szczeniok - szt-
,/ kot - 7z+-

,/ suko - 150,002t
,/ somiec -70,00zł
,/ kotko - 85,00zł

sterylizowone.

só
l. Wytopone zwiezęto będq pzebywoty no terenie Stowozyszenio pod

odresem Chojnice ul. lgielsko Hotel CHSMZ do czosu ich wykupienio przez
dotychczosowych wtościcie|i |ub oddonio ich nowym włościcie|om jednok
nie dtuzej niz 1 miesiqc.

2. Po upływie l miesiqco zwiezęto będq pzekozywono do wskozonego
Schronisko arzez Zleceniodowcg.

s7

Zleceniodowco uiszczo wyno grodzenie n o podstowie wystowionego przez
Z|eceniobiorcę foktury w ierminie l4 dni od doty jego wystowienio no rochunek
bonkowy

PKo BP S.A. o Chojnice nr 4ó 1020 l49l 0000 45020004.9874

s8

1 . Umowę zowiero się no okres od l .07.2014 do 31 ,|2.2014 r.
2. Rozwiqzonie umowy moze nostqpić w formie pisemnej pzed uptywem

terminu, no który zostoło zoworto z zochowoniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenio.

se

Do umowy nie stosuje się ustowy Prowo Zomowień Pub|icznych dnio 29.01 .2004r.
(tekst jednolity Dz.U. z2O13r. poz.907 zpóŹn.zm.|, gdyŻ pzewidywono wońośĆ
zomówienio nie pzekroczy kwoty 30.000 euro _ ort. 4 pkt 8.

s l0

Spory wynikojqce z niniejszej umowy rozpotrywoć będzie wtościwy Sqd d|o siedziby
zleceniodowcy.



911

Wszysttie zmiany ufi}owy wyrnagają formy pisemnej.

st2

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących ęzemp|arzach, po jednym d|a każdej ze stron.

cHoJNrcKE sroWARaŹEN|E
MEośNIKÓW zUl,lERzĄT

wÓlr GM|NY cHoJN|cE

*r::!*...ly.se,zeh
"r$iffi,rw




