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UMOWA NR 3/PSY2O15
zapewnieniew|aściwej
opieki oraz znajdowanienowychwlaścicielidla bezdomnych
zwierzątz terenuGminy Cbojnice
zawańaw dniu l9.02.2015roku pomiędzy:
Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul' 3l stycznia 56' 89.600 Chojnice.
NIP 555-l9.08-755,REGON 09235l268' Ieprczentowanąprzez:
_ wójta Gminy chojnice
dr inz' Zbigniewaszczępanskiego
przy koltrasygnacie
AleksandryWojcieszyńskiej_ SkarbnikGminy Chojńce
zwanąw dalszejczęści.'Zleceniodrwcą''.
a organizacją pozalządo\łą ogólnopolskim Towarzystwęmochrony Zwierząt oToZ
,'Animals''z siedzibąw Gdyni' ul. swiętojanska41116'8l - 39l Gdynia, replezentowaną
plzęz|
Ewę Gebęrt_ PrezesaoToZ ,,Animals..
Ed},tęDawidowską_ WiceprezesoToZ,,Arrinrals'',
zwanądalej,,Zleceniobiorcą',.

Zwierzę,jako istotażyjąca,zdolna do odczuwaniacierpienia,nie jest rfeczą' Człowiekjest
mu winien poszanowanie,ochronęi opiekę.w trybie art' 3 Ustawy o ochronie Zwierząt
postępowaniem
z€ zwierzętamii ochrona
i ce|emręalizacjizadańfwiązanychz właściwym
przed bezdomnymi zwieŹętami oraz poszukiwaniemnowych wlaścicielidla zwierząt
postanawia
się,co następuje:
$l
1' Na podstawieań. 4 pkt 8 Ustawy. PrawoZamówieńPub|icznychz dnia 29 stycznia2004
przyjmujedo realizacji,zgodniez przepisami
roku Zleceniodawcapowierza,a Zlecęniobiorca
Ustawyo ochronieZwięIzątz dnia 21 sierpnia1997roku (tj' Dz.U. z 2013poz. 856 ze zmj
oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września1996 roku o Utrzymaniuczystości
i Porządkuw Gminach (Ij. Dz.u. z 2012 roku, poz. 39l)' realizacjęzadaniapublicznego,
a Zleceniobiorcazobowią'zujesię wykonaćzadanie\ł zakresiei na zasadachokreślonych
w niniejszejUmowie.
na:
2. Przędmiotem
Umo\ryjest wykonywanieusługpolegających
l' Przejęciu opieki nad bezdomnymipsami z terenu gminy Chojnice, które będą
Gdatiskim.gdziepo ]5 dniach
w schroniskudla zwielzą1w Starogardzie
umieszczanę
zostanązaszczepione
i będąoddawanedo adopcji'
kwarantanny
2. Zapewnieniutymczasowejopieki oraz znajdowanienowychdomów dla bezdomnych
psów z terenugminychojnice'
/

l/

L

i polzuconychlub z innych
zagubionych'zabłąkanych
3 . Przyjnowaniu odłowionych,
przyczynbezdomnychzwieftą1które w \łynikuzdarzeńlosowychnie są zdolnedo
samodzielnejegzystencji,objęciu bezdomnych zwielząt opieką polegającąna
zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami
zmianępozycji
z dostępemdo światła
dziennego,r-rmozliwiającymi
atmosferycznymi
ciała.odpowiednią
karmęi stałydostępdo wody;
Zapewnieniuopieki weterynaryjnejbezdomnymfwierzętom, leczeniu pŹyjętych
szczepieniezwierząt.
zwielzątrokującychwyzdrowienie,
5 . Prowadzeniukampaniiadopcji\ł celu znalezienianowych domów dla bezdomnych
psów poszukiwaniunowych domów d|a z.ui'lerząt
i przekazywaniudo adopcji
warunki
ich posiadaniem,zdolnym zapewnićim naleź}'le
osobomzainteresowanym
bytowe;
identyfikacjęprzyjętychp.zez zleceniobiorcę
Prowadzeniuewidencjiumożliwiającej
bezdomnvchzwierzat.

s2
1 . W ramachUmowy Zleceniodawcazobowiązujesię do ustaleniatelefonudostępnego
Vzezz4 godziny.
2 . W s}'tuacjachnagłych,gdy życielub zdrowieZwierzęciajest powa'Źniezaglożone,
Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić zwierzęciu niezwłoczną opiekę
weter}naryjną
w niezbędnymzakresie.Dalszą opiękęnad zwierzęciemprzejmuje
oToZ Animals' w pŹypadku,gdy osobadecyzyjnawymienionaw $ 2 pkt' l nie
odbiera telefonu, oToZ Animals po zapewnieniu służbmundulowych moŹe
samodzielnie pod,jąćdecyzję o przyjęciu zwierzęcia do schroniska. Gmina
zobowiązuje się zapewnić całodoboweprzyjmowanie zgłoszeń, dotyczĄcych
podaćdo publicznejwiadomościoraz do
bezdomnychzwielząt,w szczególności
wiadomości
oToZ Animals numerytęlefonówdo właściwych
instyucji gminnych,
np' sołectwbądźPo]icjiwrazze wskazaniemgodzin,którychdanyjest nr cfynny'
Ś3
zwierzątużywanybędziezamknięty.kryty samochód.
t . Do przewozuwyłapanych
2 . Transportzwierząt odbywaćsię będzie środkamiprfystosowanymido tego celu,
spełniającymi
wymogi wskazanew art'' 24 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997roku o
ochronieZwielząt(tj.DZU' z20|3 poz.856ze zm).

3 . Zabraniasię :
1 . banspofitlzwierzątw okresieokołoporodowym
oraz młodychzwierzątoddzielonych
od matek,niezdolnychdo przyjmowania
stałychposiłków;
).

plzeładunku
zwierzątbez odpowiedniego
zabezpieczenia.

-t
\
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Dla realizacji zadań przyjmuje się, że koniecznejest poniesieniekosztów biężącego
utrzymania zwierzęcia w schlonisku, w związku z czym Gmina zobowiązuje się do
przekazaniadotacji na pokrycie częściowekosztów utrzymaniajednego psa w schronisku w
wysokości20002ł'blutto. Kwota tliszczala przez Gminę pokq,.rvaw szczególności:biezące
utrzymaniezwierzęciaz wyłączeniem
kosaów opieki weterynaryjnej'
sterylizacje,kastrację
przygotowanię
oraz
zwierzęciado adopcji.Kwota płatnabędzięna konieckażdegomiesiąca
w terminie 14 dni od daty Fzedtokria przez oToz ^nimals noty księgowejza wykonanew
danym okęsie zadania. srodki finansowe będąprzekazywanena konto oToZ Animals . nr
konta20 1020 19090000 3202 0038 1053- w teminie 14 dni od daty ptzedłożenia
przez
wykonawcęnotyksięgowej'

ss

l. Zleceniodawcazobowiązujesiędo umieszczania
na strodeintemetowej
Gminy zdjęćpsów
odłowionych
w ciągu48 godz.
{

$6

L Umowazostajezawartana okresod dniapodpisaniaumowydo 31.12.2015
roku.
2. Zleceniobiorcaw ramachumowy zobowivuje się do przyjęciamaksymalnie20 zwierząt
przez całyczas awania umowy.
9/
l. Do kooldynowania wykon}r'ania przedmiotu ze strony Zlęceniodawcy zostaje
wyznaczot\aAgnieszka Formella, a ze shony Zleceniobiorcy Aleksandra pawlak
2. Zleceniodawcajest uprawnionydo dokony.rłania
kontroli prawidłowości
wykonywania
niniejszejumowy przez Zleceniobiorcę,ze szczegó|lym uwzględnieniemprzestrzegania
przepisówustawyz dnia 21 sieĘnia l997 r o ochroniezwięrząt(tj.Dz.lJ. z 2013poz.856ze
zm).
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l. UmowamożebyćronłiązanaprzezkdĄązestronz zachowaniem
3.miesięcznego
okresu
wypowiedzeńa'
2' Zleceniodawcajest
uprawnionydo odstą)ięnia
od umowybezzachowaniateminu
wypowiedzenia
w przypadku:
l . stwierdzenianaruszeniapowszechnieobowiązujących
przepisówprawadotyczących
ochronyzwięrząti sprawowania
nadnimi opieki,
2' rażącego
jej ustalęń'
naruszeniaprzezZleceniobiorcę

se

$l0

t . Wszelkiezmianyi uzupełnienia
umowyrłymagają
dla swejważności
zachowania
formypisemnejw postacianeksu.
2 . w sprawachnie uregulowanychniniejszą umową mają zastosowanieprzepisy
KodeksuC)rvilnego.
3 . w przypadkugdy stony ńe dojdądo porozumieniąewenfua|rre
sporyzłiaparc z
realizacjąniniejszej
umowystronypoddająpodrozstrzygnięcie
SąduPowszecbnego
właściwęgo
mĘscowodla zleceńodawcy.
w 2.chjednobraniąpych
p jednyrndla każdej
4. Umowęsporządzono
egzemplarzach
ze ston.
Gltąl'1

Zleceniobiorca
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