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w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo

oraz zapewnienia im opieki

zawarta w Wejherowie w dniu 2LvA,AvAi2... r. pomiędzy:

Gminą Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

reprezentowaną przez Henryka Skwarło - Wójta Gminy Wejherowo, zwaną dalej w treści niniejszej
X

umowy Gminą,

a

organizacją pozarządową: Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals"

z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000069730, reprezentowaną przez:

Ewę Gebert- Prezesa OTÓŻ „Animals",

Edytę Dawidowską- Wiceprezesa OTÓŻ „Animals",

zwaną dalej w treści niniejszej umowy OTÓŻ „Animals"

o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na:

1. wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo,

2. zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Wejherowo,

3. prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację wyłapanych zwierząt,

4. sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt,

5. poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§2

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie realizowane na podstawie telefonicznego

zlecenia przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Wejherowo. Poza godzinami pracy

Urzędu Gminy, zlecenie wyłapania może przekazać dyżurny Komendy Powiatowej Policji

w Wejherowie oraz sołtysi sołectw położonych w gminie Wejherowo.

2. Wyłapanie zgłoszonego zwierzęcia nastąpi najpóźniej w czasie 24 godzin od momentu

przyjęcia zlecenia przez OTÓŻ „Animals".

3. Gmina jest zobowiązana podać OTÓŻ „Animals" dane kontaktowe osoby zgłaszającej

miejsce przebywania bezdomnego zwierzęcia. x—\
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4 W godzinach wieczornych i nocnych (tj. pomiędzy 19:00 a 7:00) oraz w niedziele

i dni ustawowo wolne od pracy obowiązek przeprowadzenia interwencji zachodzi jedynie

w przypadku zwierząt rannych.

5. Gmina zobowiązuje się podać do publicznej wiadomości numery telefonów pod którymi

można zgłaszać bezdomne zwierzęta.

6. Informacje o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt zostaną umieszczone na stronie
x

internetowej Gminy Wejherowo oraz schroniska. W tym celu OTÓŻ „Animals" zobowiązuje

się niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia przesłać na adres redakcja ng@ug.weiherowo.pl

jego fotografię, opis oraz numer telefonu osoby, pod której opieką się znajduje.

7. OTÓŻ „Animals" zobowiązuje się do aktywnego poszukiwania nowych domów dla

bezdomnych zwierząt.

§3

1. Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania zwierząt bezdomnych określają przepisy

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106

póz. 1002 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

(Dz. U. z 1998 r. Nr 116 póz. 753}.

2. Zwierzęta będą przewożone zamkniętym, krytym samochodem, z zastosowaniem

następujących urządzeń i środków: obroży, smyczy, kagańca, klatki, bandaża - opaski

elastycznej (wskazanej szczególnie przy psach rannych).

3. Zabrania się stosowania środków brutalnych jak np. arkan z zaciskającą pętlą oraz bicia

zwierząt i wszelkiego celowego zadawania bólu.

4. W stosunku do zwierząt bardzo agresywnych lub wyjątkowo przestraszonych dopuszczalne

jest zastosowanie po schwytaniu farmakologicznego środka uspokajającego, w sposób ściśle

określony przez lekarza weterynarii, współpracującego z OTÓŻ „Animals".

5. Wyłapane zwierzęta będą przewożone do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dąbrówce

koło Wejherowa znajdującego się pod adresem: 84-242 Dąbrówka Młyn nr 30, gmina Luzino.

§4

1. Dla realizacji zadań przyjmuje się, że za wykonanie przedmiotu umowy Gmina zobowiązuje

się wypłacić wynagrodzenie w wysokości 900,00 złotych brutto (słownie : dziewięćset złotych

00/100) za sztukę wyłapanego zwierzęcia.
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2. Stałe koszty dotyczące profilaktyki, leczenia zwierząt rannych i poszkodowanych oraz

poddanych specjalistycznym zabiegom weterynaryjnym pokrywa OTÓŻ „Animals".

3. Wynagrodzenie za realizację zadań będących przedmiotem niniejszej umowy będzie płatne

na podstawie noty księgowej z dołączonym zestawieniem wykonanych czynności, w terminie

21 dni od daty jej przedłożenia. Noty będą wystawiane na koniec każdego miesiąca i

dostarczane do Gminy do 15 dnia następnego miesiąca.

4. OTÓŻ „Animals" zapłaci karę^ umowną w wysokości 450,00zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt

złotych 00/100) w sytuacji nienależytego lub opóźnionego wykonania zlecenia.

5. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą, w przypadku szczególnie trudnych zleceń,

związanych z zaangażowaniem większych sił i środków, możliwe będzie ustalenie innej

kwoty za wykonanie zadania.

§5

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

3. Gmina zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia

w przypadku rażącego naruszenia jej ustaleń przez OTÓŻ „Animals" oraz prawo do kontroli

prawidłowości wykonania zadań objętych niniejszą umową ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 106 póz. 1002 z późn. zm.).

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przed

sądem właściwym miejscowo dla Gminy.

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla

każdej ze stron. & zgoiinotó teerok
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ANEKS Nr 1 do umowy nr RGN/02/2012 z dnia 21 stycznia 2013 r.

w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo

oraz zapewnienia im opieki

Zawarty w dniu /* j.OlJLO r̂y.w Wejherowie, pomiędzy:
«•;• •

Gminą Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

reprezentowaną przez Henryka Skwarło - Wójta Gminy Wejherowo, zwaną dalej Gminą,

p organizacją pozarządową: Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals"

z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000069730, reprezentowaną przez:

Ewę Gebert- Prezesa OTÓŻ „Animals",

Edytę Dawidowską- Wiceprezesa OTÓŻ „Animals",

zwaną dalej OTÓŻ „Animals"

§1

Zmienia się dotychczasowe brzmienie:

1. § 4 pkt 1 w sposób następujący:

„Dla realizacji zadań przyjmuje się, że za wykonanie przedmiotu umowy Gmina zobowiązuje się

wypłacić ryczałtową kwotę w wysokości 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych 00/100) za

złapanie pojedynczego osobnika tytułem udziału w kosztach utrzymania zwierzęcia oraz

zapewnienia mu opieki. Jest to częściowy koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku. Pozostałe

koszty pokrywa zleceniobiorca."

2. § 4 pkt 3 w sposób następujący:

„Kwoty za realizację zadań będących przedmiotem niniejszej umowy będzie płatne na podstawie

noty księgowej z dołączonym zestawieniem wykonanych czynności, w terminie 21 dni od daty jej

przedłożenia. Noty będą wystawiane na koniec każdego miesiąca i dostarczane do Gminy do 15

dnia następnego miesiąca." /"~\ /
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3. § 5 pkt 6 w sposób następujący:

„Strony zgodnie oświadczają, że w rozwiązaniu wszelkich sporów pojawiających się na tle

postanowień umownych, będą współdziałać w celu polubownego załatwienia sprawy. Spory, w

stosunku do których wyczerpano drogę polubowną , będą rozstrzygane przed sądem właściwym

miejscowo dla Gminy.
•»•

§2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej

ze Stron.
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