UMOWA nr IlPSYl20l6
Zawartawdniu 3I.I2.2a15roku w Chojnicachpomiędzy:
przez
Chojnickim StowarzyszeniemMiłośnikówZwievąt reprezentowanym
.
JarosławaFrączek
PrezesaCHSMZ
EdwinaCzarnowskieso
WiceprezesaCHSMZ
zw anym dalejZ|ec eniobiorcą
a
ptzez :
Gminą Chojnice reprezentowaną
.,
wójta Gminy Chojnice
ZbigniewaSzczepańskiego
.
prTykontrasygnacieSkarbnikaGminy Chojnice. AleksandryWojcieszyńskiej
Zwanym da|ejZleceniodawcą.

$.r
Strony zawierują niniejszą umowę w celu okręślenia zasad odławiania ziterząt z terenu gminy
Chojnice orazptzejęcia opieki nad bezdomnymi psami ztęrenu gminy Chojnice,

s2
Stowarzyszenie oświadcza, Że prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwterząt położone
w miejscowości Chojnice przy ulicy Igielskiej 24 oraz działalnośógospodarczą zvviryaną
zptowadzeniem Hotelu dla zwierząt którego jest właścicielem.

$3
W ramachtej umowy Z|eceniobiorcazobowiązujesię do
1. odławiania bezpańskich zwierząt, po wcześniejszymzgj.oszeniu telefonicznym przez
pracownikówUrzędu Gminy w Chojnicachoraz Policję. Wyłapywaniepsów odbywaćsię będzie
zgodniez warunkamiokreślonymiw ustawiez dnia21 sierpnia 1997r. o ochronięz;wierząt(tekst
jednolity z 2013 roku, poz. 856, z późn,zm.) i tozpotządzeniemMinistra Spraw Wewnętrznych
i Administracjiz drna26 sierpnia 1998r. w sprawiezasadi warunków wyłapywaniabezdomnych
zwierząt(Dz. U. Nr 116, poz 7 53).odławianiebezpańskichzwierzątnastąpiw ci4gu t2 godzinod
ptzyjęciazgjoszerua
2. Zapewnteniutymczasowej opieki oraz znajdowanienowych domów dla bezdomnychpsów
ztęrętugminy Chojnice
i porzuconych|labz innych pIzyczyn
3. Przyjmowaniuodłowionych,zagubionych,zabŁąkanych
bezdomnych nłtetząt, k1óre w wyniku zdaruei losowych nie są zdolne do samodzielnej
egzystencji, objęciu bezdomnych zwieruą$opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń
dziennego,
chroniącychprzed zimnem,upatemi opadamiatmosferycznymiz dostępemdo światła
umozliwiającymizmianę pozycji ciała,odpowiedniąkarmęi stałydostępdo wody;
4, Zapewnieniu opieki weterynaryjnejbezdomnym zvńeruętom,lęczeniu przyjętych zwrcrząt
rokującychwyzdrowienie, szczepięniezwierząt- przy czym w sytuacjachnagłych,gdy zycie lub
zdrowie rwierzęciajestpowazrie zagroŻone,
Z|eceniodawcazobowtązujesię zapewnićzwierzęciu
liezwł'ocznąopiekęweterynaryjnąw niezbędnymzakresie.
5. Prowadzeniukampanii adopcji w celu znaleziętia nowych domów dla bezdomnychpsów *
poszukiwaniunowych domów d\a zwieruąti przekazywaniudo adopcji osobomzaintęresowanym
ich posiadaniem,zdolnym zapewnićim nalezytewarunkibyowe;
.
*ideńfyfrkacjęprzyjQtych pizez zleceniobiorcę
6. Prowadzeniu ewidencji umożiiwiającej
bezdomnychrwierząt.
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Zlecentobiorca zaświadcza,ze posiada :
o odpowiednie urządzeria i środkido wyłapywaniazwierzs
o odpowiednie środkido przewozu rwietzs
C zv,lierzętaprzetrzymy'Wane w schroniskumajązapewnioną opiekę lekarsko-weterynaryjną.

$s
opłaty(brutto)za usługi kształtująsięnastępująco:
. 2l0,00zł..
. opłatazaskuteczne
odłowienię
- f,7azł'I zatksl
o zwrot kosztów przejazdu
. 40,00ń szt.
. szczepieniaochronne
o koszt pobytu zwterzęciana terenieobiektów Stowarzyszenia - 500,00ńlza
przyjęciepsa i dodatkowo500 złpo upŁyńe 6 miesięcy,jeieli pies w tym okresie
nie zostanieadoptowanyi będzienadal ptzebywat'w schronisku
Zwtot kosztów zabiegów sterylizacji i szczepien ochronnych w ptzypadku gdy pies trafi do
adopcji:
- 150'00zł
. suka
- 70,00zł'
o samiec
- 85.00zł
o kotka

$6
1. Po wyłapaniu zvńerzęcia Zleceniobiorca przekaze Z|eceniodawcy opis zwierzęcia wraz ze
zdjęciem.
2. Wyłapane zwieruęta będą przebywały na terenie Stowarzyszenia pod adręsem Chojnice
ul. Igielska 24 do czas;.)ich wykupietiaptzez dotychczasowych właścicielilub oddania ich nowym
właścicielomw formie adopcji.
3. Zlecetiobiorca przed wydaniem zwierzęcia do adopcji zobowięuje się do przedstawienia
Zleceniodawcy wykazu przeprowadzonych na zvneruęciu zabiegow weterynaryjnych oraz opinii na
temat potencjalnego adoptującegow zakresie zapewnienia właściwejopieki nadnitęrzęciem.
4. Zwierzęta wyłapane na terenie gminy Chojnice mogą być oddane do adopcji w ramach
,,ProgramuAdopcji bezdomnych zwierząt z Gminy Chojnice'' przezcały czas pobytu w Schronisku.
5. Umowę adopcyjną w ramach programu określonegow pkt 4 z adopt,Ąącym podpisuje Gmina
Chojnice.

$7
Zleceniodawca utszcza wynagrodzenie na podstawie wystawionego ptzez Zleceniobiorcę faktury
w terminie 14 dni od daĘ jego wystawienia na rachunek bankowy
PKO BP S.A. o Chojnice nr 46 T0201491 0000 4502 0004 9874

$8
Umowęzawierasięna okresod 01.01.2016r. do 31.12.2016
r.
Rozwiązanie umowy moie nastąpió w formie pisemnej ptzed upływemterminu, na który została
zawartaz zachowartiem2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.
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Do umowy nie stosuje się ustawy Prawo ZanóvltehPublicznych dnta29.01.2004t.(tekstjednolity
Dz.U. z 2013t. poz. 907 z późn. nn.), gdyf przewidywana wartośćzamówienia we pv.eh'roczy
kwoty 30.000euro- art.4 pkt 8.
$10
SPory wylrikające z niniejszej umowy tozpatywac będzie właściwy sąd dla siedziby
zleceniodawcy.

$ 11
Wszystkieznnanyumowywyr'nagaj
.
ą formypisemnej
$12
Umowęsporządzonow dwóch jednobraniącychegzemp|aruach,
po jednyrndla kazdejze ston.
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