
UMOWY NR LITOI4

Przeprowadzanie interwencj i w przypadkach niehumanitarnego traktowania zw ierz4t,
zapewnienie wla5ciwej opieki oraz znajdowanie nowych wlascicieli dla bezdomnych

ps6w z terenu Gminy

Zawarta w dniu 9 stycznia 201 4r. pom iEdzy Gmin4 Stary Targ z stedzib4 w ul.
Swierczewskieg o 20,82-410 Stary Targ tiunEw dalszej czqSci ,,Zleceniodawc4,,,
reprezentowanE przez :
Wieslaw Kalmrerski - W6jt Gminy Stary Targ
a
Organiz??ilpozarzqdowE : Pomorsk4 Fund aciq.Pies Szuka Domu z siedziba g3-33 | przyja1n,
Sulnrin 53, KRS 0000401545, NIp 589-200-84-32, Regon 221561747,
Reprezentowan4 przez

Artura Lewandowskiego - Fundatora, w.Prezes a, zwanqdalej ,,Zleceniobiorc4,'.

ZwierzE, jako istota Zyjqca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzec zar. Czlowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronq i opiekE. W trybie art. 3 Ustawy o Ochro nte Zwierz{ t
celem reahzacji zadan zwlqzanych z wlaSciwym postEpowani em ze zwierzgtami i ochrona
ptzed bezdomnymi zwietzgtami oraz poszukiwaniem nowych wlaScicieli d1a zwrerzqt
postanawia siE, co nastEpuje:
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$ 1

Na podstawie att. 4 pkt 8 Ustawy - Prawo Zamowieri Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku Zleceniodawca powierz a, a Zleceniobior ca przyjmuje do realizacji, zgodnie z
przepisami Ustawy o OchronieZwterzqtzdma2l sierptriu t997 roku (t3. Dz.U .22003
Nr 106poz. 1002zezm.) orazart .3 ust.2 pkt 5 ustawy zdnia 13 wrzesnialgg6roku o
lJtrzymaniu CzystoSci i Porzqdku w Gminach (tj. Dz.U.22005 roku Nr 236 poz.2003
ze zm.), realtzacjE zadanta public znego, a Zleceniobiorca zobowrqzuje siq wyko'ac
zadanie w zakresie i na zasadachokreSlonych w niniejszej Umowie.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie uslug polegaj4cych na:

a. Ptzejqciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Stary Targ ktore po l5
dniach kwarantanny zostanE zaszczepione i bpd4 oddawane do adopcji.
b. Zapewnieniu tymczasowej opieki orazznajdowanie nowych domow dla
bezdomnych psow z terenu Gminy Stary Targ
c. Przyjmowaniu odlowionych, zagubionych, zablqkanych i porzuconych lub z
innych ptzyczyn bezdomnych zwierzqt, kt6re w wynik u zdarzet'r losowych nie s4
zdolne do samodzielnej egzystencji, objEciu bezdomnych zwrerzqtopiek4
polegaj4cq na zapewnieniu pomiesz czenchroniqcych przed zimnem, upalem i
opadami atmosferycznyrni z dostgpem do Swiatla dziennego, urnozliwiaj4cymi
zmianE pozycji ciala, odpowiedniE karmE i staly dostgp do wody;
d. Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzEtom, leczeniu
przyiEtych zwierzqt rokuj Ecych wyzdrowienie, szczeprenie zwie rzat.
e. Prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych dom6w dla
bezdomnych psow - poszukiwaniu nowych dom6w dla zwie rz4t r przekazywaniu
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do adopcji osob om zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnlc lm

nalezyte warunki bYtowe;
f. prowadzeniu ewidencji umozliwiaj4cej identyfikacjE przyjEtych przez

zleceniobiorcE bezdomnych zw terzqt'

3. W celu realizacjL Umowy Zlecemobiorca zobowiqzuje siq do Scislej wspolpracy z

sluzbami porzqdkowymi oraz Gmin4 Stary Targ

Telefon calodobowy do ptzyjmowania zgN-oszen: 608 048 040'

Dane lekarzaweteiynarii sprawuj4cego calodobow4 opiekE weterynaryjn4 :

przychodnia Weterynaryjna Sabina Zarnowska, Gdafrsk, ul. Potokowa 12a'

$ 2

1. W ramach Umowy Zleceniodawca zobowi4zuje siq do ustalenia telefonu dostqpnego

przez 24 godzin.
i. W sytuacjach naglych, gdy zycre tub zdrowie zwrerzQpia jest powaznie zagtoaone,

Zleceniodawca tobo*iqzt je- slq iapewnii zwierzqciu niezwlo cznq opiekq weterynaryjn4

w niezbqdnym zakresie. Dalsz4 opi.t q nad zwierzqciem przejmuje Zlecentobiorca' w

przypadku gdy osoba decyzyjna wymieniona w $ 2 pkt. 1 nie odbiera telefonu,Zleceniobiorca

po zawiadomieniu sluzb munduiowych moze samodzielnie podj4c decyzjE o przyjEciu

zwrerzecia do schroniska.
Zleceniodawca zobowiqzuje siq zapewnii calodobowe przyjmowanie zghoszen, dotycz4cych

bezdomnych zwierzqt,w szcz.gOtnbSri podai do publicznej wiadomoSci oraz do wiadomosci

Zleceniobiorcy 1-rurn.ry teledow do wlaSciwych instytucji gminnych np. solectw badL

Polici rwrazze wskazanlemgodzin, w ktorych dany numer jest czynny'

1 .
2 .

$ 3

Do przewozu wylapanych zwie tzS ubywany bqdzie zamkniety, kryty samoch6d'

Transport zwreizqt odbywae siq bEdzie $rodkami przystosowanymi do tego celu,

spetniaj4cymi wymogi wskazane w art.. 24 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 roku o

Ochroni e ZwieriqtiD1.u. 22003 roku Nr 106 po2.1002, 22004 roku Nr 69 po2.625, Nr

92 po2.959,22005 roku Nr 33 po2.289. Nr 175 poz.I462).

Zabrania siE :
a. transportu zwterzqtw okresie okoloporodowym oraz mlodych zwterzqt

oddzielonych od matek, niezdolnych do przyjmowania stalych posilk6w;

b. przeladunku zwi erzqt bez odpowiednie go zabezpieczenia'

-
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$ 4

Dla realzacji zadah przyjmuje siQ, ze za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca

zobowi4zuje siQ *vpf u"ie kwotq w wysokoSci 1400 brutto za odebranie psa pruez

pru.o*rik6w ro.noirt i..l Fundacji Pies Szuka Domu z terenu Gminy Stary Targ. Kwota

jednorazowa pokrywa czEsciowe koszty opieki nad zwierzEciem, w szczeg6lnosci:

dostarczenie psa z terenu Gminy, b\eLqce irtrzymanie z wylqczeniem koszt6w opieki

weterynaryj'ej wykr-aczaj4cych poza typowe sytuacje, steryltzacie, kastracjE otaz

prrygtto*utri. ,*i"rtE"ra do aoopi.li. Kwota platna bEdzie na koniec kazdego miesi4ca w

t"rmi,rie 14 dni od daiy przedloz.niu przez ZleceniobiorcE noty ksiqgowej za wykonane w

danynr okresie zadan\a. Srodki finansowe bEdq przekazywane na konto wykonawcy - nr

{''l

J**--
strona 214



konta 09 1440 1013 0000 0000 I3g3 3456 - w terminie 14 dni od daty przedlolenia przez
wykonawcE noty ksiqgowej.

$ s

W przypadku, gdy Zleceniodawca samodzielnie dostarczy zwierzE w miejsce wskazane przez
Zleceniobiorcq, kwoty wynagrodzeniawskazane w $ 4 ulegaj qzmntejszeniu o 3002t

$ 6

Zlecenrodawca zobowiqzuje sip do umieszczania na stronie internetowej Gminy zdjqc psow
odlowionych w ci4gu 48 godz.

$ 7

W przypadku szczeg6lnie trudnych zlecen zwiqzanych z zaangaaowaniem wiqkszych sil
i Srodkow mozliwe bEdzie ustalenie innej kwoty za wykonanie zad,ania po uzgodnieniu ze
Zleceniodawca.

$ 8

W przypadku, gdy interwencja zakohczona jest niepowodzeniem zprzyczynle1qcvch po
stronie Zlecemodawcy, w szczeg6lno$ci gdy informacja o miejscu pobyu zwieriEriul.rt
blqdna, Zleceniodawca zobowiqzany jest do uiszczeniaoplaty w wysokoSci 30021.

$ e

Zleceniodawca z.obowiqzuje siE zapewnii catodobowe przyjmowanie zgloszen, dotyczEcych
bezdomnych zwterzqt, w szczeg6lnoSci podai do publi cznej wiadomo5ci ora z do wiadomoSci
Zleceniobiorcy numery telefon6w do wlaSciwych instytucji gminnych bqd1policj i wraz ze
wskazaniem godzin, w kt6rych dany numer jest czynny.
Zlecentobiorca zobowiqzuje siE do interwencji w ciqgu 24 godzrn od zgloszenia przez
Zleceniodawcg.

$  1 0

Koszt szczepieri, sterylizacji i opieki weterynaryjnej nad, zwierzqciem ponosi zleceniobiorca

$  1 1

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 9.01.2014r. do 31.1 2.2014r.

$  1 2

Zamawtajqcy zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowoSci wykonywania zadahobjptych
niniejsz4 umow4 przez wykonawcQ ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem przestrzegania
przepisow ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz4t (Dz.tJ.22003 r. Nr 106,poz.
1002 z po2n. zm.).W przypadku stwierdzenia przez zamawiaj4cego naruszerlra przeplsow
ptzytoczonej ustawy, niniejsza urrlowa zostanie rozwrEzana w trybie natychmiastowym.
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$  1 3

Umowa mo ze byc ro zw iqzana przez ka\dqze stron z zachowaniem 3 - miesiq cznego

(trzymie siEczne go) wypowiedzenia.
Zlecenrodawca iastrze-ga sobie mozliwoSd rozwiqzania niniejszej umowy bez

wypowiedzenia * prty-padku raz4cego naruszeniaprzezZleceniobiorcE jej ustalen.

Zleceniodawca turt t"ga sobie prawo do kontroli prawidlowodci wykonanrazadan

objqtych niniejsze umo *qptt"i ZlecentobiorcE ze szczegolnym uwzglqdnieniem

prrirt regania priepisow ustawy z dnta21 sierpnia 1997 roku o Ochronte Zwrerzqt

int.U . 2 2003 iokuNr 1 06 po2. 1 002 z po2niejszymi zmianami).

$  1 4

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywiinego.

$  1 5

Sprawy sporne wynikle z niniejsze umowy rozstrzygawlaSciwy zewzglqdu na siedzibq

Zleceniodawcy miej scowy S4d Powszechny.

$  1 6

Umowq sporzqdzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kahdei ze stron.

Zlecentodawca Zleceniobiorca

Pomorsks 
[undacja Fies.$zuka 0smu
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