
i~r
UMOWANRRKl/RK/2013

vv . - ' '
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zwierzat, zapewnienia wlasciwej opieki oraz znajdowania wlascicieli flla bezdomnych //
psow z terenu gminy Subkowy 2013 ~Q2~ 1 1 P

zawarta w dniu 03.01.2013 r. pomi?dzy
Grainy Subkowy z siedzibq. w Subkowach ul. Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy
dalszej cze_sci ,,Zleceniodawca/', reprezentowana^ przez :
Miroslawa Murzydlo - Wqjta Gminy Subkowy, a

Organizacja^pozarzajdowa^: Ogolnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierzajt OTOZ
,,Animals" z siedzibq. w Gdyni, ul. Swietojanska 41/16, 81 - 391 Gdynia, reprezentowana_
przez:
Ewe, Gebert - Prezesa OTOZ ,,Animals,"
Edyt£ Dawidowska_—Wiceprezes OTOZ ,,Animals", zwana^dalej ,,ZIeceniobiorca/'.

^
W trybie art. 3 ustawy o ochronie zwierzat i celem realizacji zadan zwiazanych z wlasciwym
postejDowaniem ze zwierz^tami i ochrona przed bezdomnymi zwierz?tami oraz
poszukiwaniem nowych wlascicieli dla zwierzat postanawia si?, co nast^puje:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez zleceniobiorc? uslug polegaja^cych na:
1) przej^ciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Subkowy, ktore b^dq.
umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzaj; w Tczewie przy ul. Malinowskiej,
zwanym dalej ,,Schroniskiem". Bezdomne psy po 15 dniach kwarantanny zostanq.
zaszczepione i b^dq. oddawane do adopcji,
2) prowadzeniu dzialan interwencyjno - profilaktycznych i monitoringu na terenie gminy
polegajajcych na:

a) interwencjach w sprawach niehumanitarnego traktowania psow,
b) zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowaniu wlascicieli dla bezdomnych
psow,
c) przyjmowaniu odlowionych, zagubionych, zablakanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych psow, ktore w wyniku zdarzen losowych nie sâ  zdolne do
samodzielnej egzystencji,
d) obj^ciu bezdomnych psow opieka^polegaj^ca^na zapewnieniu pomieszczen
chronia_cych przed zimnem, upalem i opadami atmosferycznymi z dost^pem do swiatla
dziennego, umozliwiajajDymi zmian^ pozycji ciala, odpowiednia^ karm? i staly dostep
do wody,
e) zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym psom i ich leczeniu , szczepieniu
przeciwko wsciekliznie oraz innym chorobom zakaznym,
f) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domow dla bezdomnych
psow i przekazywaniu do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem,
zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe,
g) prowadzeniu ewidencji umozliwiajajDej identyfikacj^ przyj^tych psow.
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§2

1 .Odlawianie i przyjmowanie bezdomnych psow odbywac si? b?dzie przez Zleceniobiorc? w
oparciu o zgioszenie telefoniczne Zleceniodawcy i wykonane b?dzie w ciaj^u 24 godzin od
otrzymania zlecenia.
W przypadku psow przejawiajajcych agresj? zlecenie b?dzie wykonywane bezzwlocznie.
2.Zleceniobiorca sporzajdza protokol z czynnosci odlowienia, dostawy do schroniska i
przyj?cia psa w schronisku.
S.Osobq. uprawnionq. przez Zleceniodawc? do kontaktow ze Zleceniobiorcy jest Andrzej
Kolodziej - inspektor ds. gospodarczych w Urz?dzie Gminy Subkowy.

§ 3

l.Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiazuje si? wyplacic Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w wysokosci:

1) 200 zl brutto za humanitarne odlowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych
psow podczas jednego wyjazdu,

2) 1800 zl brutto jako cz?sciowy zwrot kosztow poniesionych przez schronisko,za
przyj?cie do schroniska jednego psa, jego utrzymanie,odrobaczenie,szczepienie,
zaczipowanie, sterylizacj? lub kastracj?, opiek? weterynaryjna^oraz przygotowanie do
adopcji.

2.Zleceniobiorca wystawi not? ksi?gow% nie cz?sciej niz raz w miesiacu dolaj^zaj^c do niego
kopie protokolow, o ktorych mowa w ust. 2 § 2.
3.Wynagrodzenie przyslugujace Zleceniobiorcy b?dzie platne na podstawie dostarczenia noty
ksi?gowej przelewem na rachunek bankowy nr 81 1020 1909 0000 3402 0107 9615 w
terminie 14 dni liczajo od daty dor?czenia noty ksi?gowej.
Not? ksi?gowa^ nalezy wystawiac na adres: Gmina Subkowy, 83 -120 Subkowy,
ul.Wybickiego 19a , NIP 593-10-04-391.

§4

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowosci wykonywania zadan
obj?tych niniejsza_umowa^ze szczegolnym uwzgl?dnieniem przestrzegania przepisow ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pozn.
zm.)- W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow ustawowych lub istotnych
postanowien niniejszej umowy, Zleceniodawca moze rozwiazac umow? w trybie
natychmiastowym.

§5

l.Umow? zawiera si? na czas okreslony od dnia 03.01.2013 r. do 31.12. 2013 r.
2.Umowa moze bye rozwiazana przez kazd% ze stron z zachowaniem 3-miesi?cznego
wypowiedzenia.



§6

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^umowq. maja^ zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7

Sprawy sporne wynikle z niniejszej umowy b^da^przez strony rozstrzygane polubownie.

§8

Umowe_ sporzajdzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zleceniodawca

GMINASUBKOWY
83-120 SUBKOWY
ul. Wybickiego 19a

tel./fax 058-5368-521,530
NIP 593-10-04-391

REGON 191675356
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Zleceniobiorca

OGOLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO
OCHRONYZW1ERZATOTOZ ^nimo/5"

RADA KRAJOWA
Swi?tojanska 41/16, 81-391 Gdynia

NIP: 967-11-06-138


