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UMOWAnr2/PSY/2015
Zawartaw dniu 02.0l.20l5 roku w Chojnicachpomiędzy:
przęz
Miłośników
Zwierzątreprezentowanym
ChojnickimStowarzyszęniem
.
PrezęsacHsMZ
Jarosława
Frączek
WiceprezesaCHSMZ
EdwinaCzamowskiego
zwanymdalejZleceniobiorcą
a
przez :
GminąChojnice reprezen|owaną
.
.
wójta cminy chojnicę
zbigńewa szczepańskiego
.
prcy kontrasygnacieSkarbnikaGminy Chojnice- Aleksandrywojcięszyńskięj
zwanymdalejzleceniodawcą'

s.l
zwielzątz telenugminy
stronyzawięrająniniejsząumowęw celu okeśleniazasadodławiania
Chojniceorazprzejęciaopieki nadbezdomnymipsamiz terenugminyChojnice,

stowarzyszęnięoświadcza,że prowadzi Schronisko d|a bezdomnych zwierząt polożone
w miejscowościChojnice przy ulicy Igielskiej 24 otaz dziata|lośćgospodarczązwiąpaną
z plowadzeniemHotęludla zwierzątktóregojest właścicielem'

s3
w mmachtej umowyZleceniobiorcazobowiązujesiędo
1. odławiania bezpanskich zwierząt, po wcześńejszymzgłoszeniu telęfonicznym przez
psów odbywaćsię będzie
pracownikówUrzędu Gminy w Chojnicachoraz Policję. Wyłap;.wanie
w ustawiez dnia 2l sieĘnia 1997r' o ochroniezwięrząt(tekst
zgodniez warunkamiokreślonymi
jednolityz 2013 roku, poz' 856, z późl. zm.) i rozporządzeniem
Ministra Spraw wewnętrznych
bezdomnych
iAdministracjiz dnia 26 sierpnia1998r. w sprawiezasadi warunkówwyłapywania
bezpańskichzwierzątnastą]iw ciągu 12 godzinod
zwiętząt(Dz' U. Nr l16, poz 753).odlawianię
przyjęciazgłoszenia'
2. Zapewnieniutymczasowejopieki oraz znajdowanienowych domów dla bezdomnychpsów
z terenugminy Chojnice
i porzuconychlub z innych pŹyczyn
3' Przyjmowaniuodłowionych,zagubionych,zabłąkanych
w
wyniku
zdarzeń
losowych
nie są zdolne do samodzielnej
bezdomnychzwierząt, które
egzystencji,objęciu bezdomnych zwielząt opieką polegającąna zapewnieniu polnieszczeń
dziennego,
z dostępemdo światła
przedzimnem,upałemi opadamiatmosferycznymi
ch.roniących
i stałydostępdo wody;
umożliwiającymi
anianę pozycjiciała,odpowiedniąkalmę
4' Zapewnieniuopieki weterynaryjnejbezdomnymzwieżętom' leczeniu przyjętychzwierząt
rokującychwyzdrowienie,szczepieniezwiefląt'przy czym w s}tuacjachnagłych,gdy życielub
Zleceniodawcazobowiązujesię zapewnićzwierzęciu
zdrowiezwierzęciajest poważniezagrożone,
w niezbędnymzakesie.
niezwłoczną
opiekęwetęrynalyjną
5. Prowadzeniukampanii adopcji w celu znalezienianowych domów dla bezdomnychpsów _
do adopcjiosobomfainteresowanym
poszukiwaru nowychdomów dla zwierząti przekazywaniu
warunkibytowe;
zdolnymzapewnićim należ).te
ich posiadaniem,
lorcę
6. Prowadzeniu ewidencji umożliwiającejidentyfikację przyjętych przez
bezdomnychzwierząt'

s4
zaświadcza,
żeposiadaI
Zleceniobiorca
o odpowiednieurządzeniai środki
zwierząt
do wyłapywania
. odpowiednieśrodkido przewozuzwierząt
. zwieżęta przetrzymywanew schrcniskumajązapęwnionąopiek lekalsko-weterynalyjną
$5
następująco:
opłaty(brutto)za ustugi kształtująsię
. opłataza skuteczneodłowienię
. zrmotkosfów przęjazdu
. kosztpob}'tuzwierzęciana terenieobiektów stowarzyszenia

- 2,70'00ń'
- 2',|0zł/zalkm
- 1000.00złlza
przyjęcie

zwrot kosztówfabiegów sterylizacjii szczepieńochronnychw przypadkugdy pies trafido
adopcji:
- 150'00zł
o suka
..10,00zł
. samiec
- 85,002ł
. kotka
. 40,00fłsft
. szczepienia
A6
1. Po wyłapaniuzwierzęciaZlecęniobiorcaprzekażeZ]eceniodawcyopis zwierzęciawraz ze
zdięciem.
2. wyłapanęfwierzęta będą przeb1wałyna terenie Stowarzyszeniapod adręsęmchojnicę
właścicieli
lub oddaniaich nowym
ul. Igielska24 do czasuich wykupieniaprzez dotychczasowych
właścicielom
w formieadopcji'
3' Zleceniobiorcaprzed wydanięmzwierzęciado adopcji zobowiązujesię do przedstawienia
na zwierzęciuzabiegówweterynaryjnych
oraz opinii na
Zleceniodawcywykazuprzeprowadzonych
tematpotencjalnego
adoptującego
w zakesie zapewnienia
właściwej
opiękinad zwierzęcięm.
4' Zwie ęta wyłapanena telenię gminy Chojnice mogą być oddane do adopcji w ramach
Adopcji bezdorrnychzwierzątz Gminy Chojnice,'przezcałyczas pobyu w Scfuonisl.u.
,,Programu
5. Umowę adopcyjnąw lamach ploglamuokreślonego
w pkt 4 f adoptującympodpisujęGmina
Chojnice.
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Zleceniodawcauiszcza!łynagrcdzenie
na podstawiewystawionęgoprzez Zleceniobiorcęfakttuy
w terminię14 dni od datyjegowystawieniana rachunekbaŃowy
PKOBPS.A.o Chojnice m46 102014910000450200049874

s8
Umowęzawierasięnaokes od 01'01'2015do 31'12'2015r
Rozwiązanieumowy możenastąlić w formie pisemnejprzęd upł}.węm
terminu, na który została
zawańa z zachowaniem2 tygodniowegooklesu wypowiedzenia.

se
Do rrmowynie stosujesię ustawyPrawoZamówieńPublicznychdnia29.01.2004r.
(tękstjędnolity
Dz.U, z 20I3r.poz.907z późn'zm'),gdyżz
pŹewidywanawaltość
zamówienianie przekroczy
kwoty30.000euro_ ań. 4 pkt 8.

Y

s 10
Sporywynikającez niniejszejrrmowyrozpaĘwaćbędziewłaściwy
Sąddla siedziby
zleceniodawcy,
$ 11
Wszystkiezmianyumowyw1magająfomy pisemnej.
$12
pojedq'm dla każdejze sbon.
Umowęsporządzono
w dwóchjednobrzurĘcych
cgzemplarzach,
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Aneksnr I z dnia01.07.2015r.

do umowy nt 2/PSYD0|5 z dnia 02.0|.2015t. dotyczący okeślenia zasad odławiania
zwierząt z tęrenu gminy Chojnice oraz ptze1ęciaopieki nad bezdomnymi psami z terenu
gminyChojnice
Zawarty pomiędzy
choj nickim stowarryszeniem MiłośnikówZwierząt reprczentowanymprzez
PrezesaCHSMZ
JalosławaFrączęk
.
wicęplęzęsa
cHsMz
EdwinaCzarnowskiego
zwanymdalejZleceniobiorcąa
GminąChojnice,ul. 3l stycznia56ą 89.600chojnice'reprezentowaiąptzez
- Wójta Gminy Chojnice
dr inŹ.ZbigniewaSzczepanskiego
plzy konhasygnacię
Aleksandry wojcieszyńskiej _ Skarbnik Gminy Chojnice,
zwanądalej Zleceńodawcą

s1
w c}towanejwyżejumowie Strony wprowadzajązmianę$ 5, który otrzymujebrzmieniel
opłaty (brutto)za usfugi kszlattująsię następująco:
- 2,70'00zł.
. oplataza skuteczneodtowięnie
- 2,70zł
. zwlot kosztów przejazdu
/ za |kłn
- 40'00z|sń
. szczępięniaocbronne
- 5lo'o\zUza
. koszt pob}tu zwierzęcia na terenieobiektów stowarzysfenia
przyjęcie psa i dodatkowo500 złpo upływie6 miesięcy,jeżeli pies w t}'rnokesie
nie zostanieadoptowanyi będzienadal pzeb}'wałw schionisku
Zwot
r
.
.

kosztówzabiegówsterylizacjiw przypadkugdy zwierzętrafido adopcji:
. 150'00zł
suka
-'70,00f1
samiec
- 85.00zł
kotka
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Pozostał€zapisyumowynr 2/PSY/2015z dnia02'01.2015r
nie ulegajązmianie.
9r
po jednym egzemplarzudla
Aneks sporządzonow dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach
każdejze ston.
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