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UMOWA NR 3/PSY2O15

zapewnienie w|aściwej opieki oraz znajdowanie nowych wlaścicieli dla bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Cbojnice

zawańa w dniu l9.02.2015 roku pomiędzy:

Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul' 3l stycznia 56' 89.600 Chojnice.
NIP 555-l9.08-755, REGON 09235l268' Ieprczentowanąprzez:
dr inz' Zbigniewa szczępanskiego _ wójta Gminy chojnice

przy koltrasygnacie

Aleksandry Wojcieszyńskiej _ Skarbnik Gminy Chojńce

zwaną w dalszej części .'Zleceniodrwcą''.

a organizacją pozalządo\łą ogólnopolskim Towarzystwęm ochrony Zwierząt oToZ
,'Animals'' z siedzibą w Gdyni' ul. swiętojanska 41116' 8l - 39l Gdynia, replezentowaną
plzęz|

Ewę Gebęrt _ Prezesa oToZ ,,Animals..
Ed},tę Dawidowską _ Wiceprezes oToZ,,Arrinrals'',

zwaną dalej,,Zleceniobiorcą',.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rfeczą' Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. w trybie art' 3 Ustawy o ochronie Zwierząt
i ce|em ręalizacji zadań fwiązanych z właściwym postępowaniem z€ zwierzętami i ochrona
przed bezdomnymi zwieŹętami oraz poszukiwaniem nowych wlaścicieli dla zwierząt
postanawia się, co następuje:

$ l
1' Na podstawie ań. 4 pkt 8 Ustawy . Prawo Zamówień Pub|icznych z dnia 29 stycznia 2004
roku Zleceniodawca powierza, a Zlecęniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisami
Ustawy o ochronie ZwięIząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj ' Dz.U. z 2013 poz. 856 ze zmj
oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o Utrzymaniu czystości
i Porządku w Gminach (Ij. Dz.u. z 2012 roku, poz. 39l)' realizację zadania publicznego,
a Zleceniobiorca zobowią'zuje się wykonać zadanie \ł zakresie i na zasadach określonych
w niniejszej Umowie.

2. Przędmiotem Umo\ry jest wykonywanie usług polegających na:

l' Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Chojnice, które będą
umieszczanę w schronisku dla zwielzą1 w Starogardzie Gdatiskim. gdzie po ]5 dniach
kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji'

2. Zapewnieniu tymczasowej opieki
psów z terenu gminy chojnice'

oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych
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Przyjnowaniu odłowionych, zagubionych' zabłąkanych i polzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwieftą1 które w \łyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do
samodzielnej egzystencji, objęciu bezdomnych zwielząt opieką polegającą na
zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, r-rmozliwiającymi zmianę pozycji
ciała. odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;

Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym fwierzętom, leczeniu pŹyjętych
zwielząt rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt.

Prowadzeniu kampanii adopcji \ł celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych
psów poszukiwaniu nowych domów d|a z.ui'lerząt i przekazywaniu do adopcji
osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im naleź}'le warunki
bytowe;

Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych p.zez zleceniobiorcę
bezdomnvch zwierzat.
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W ramach Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do ustalenia telefonu dostępnego
Vzezz4 godziny.

W s}'tuacjach nagłych, gdy życie lub zdrowie Zwierzęcia jest powa'Źnie zaglożone,
Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić zwierzęciu niezwłoczną opiekę
weter}naryjną w niezbędnym zakresie. Dalszą opiękę nad zwierzęciem przejmuje
oToZ Animals' w pŹypadku, gdy osoba decyzyjna wymieniona w $ 2 pkt' l nie
odbiera telefonu, oToZ Animals po zapewnieniu służb mundulowych moŹe
samodzielnie pod,jąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia do schroniska. Gmina
zobowiązuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, dotyczĄcych
bezdomnych zwielząt, w szczególności podać do publicznej wiadomości oraz do
wiadomości oToZ Animals numery tęlefonów do właściwych instyucji gminnych,
np' sołectw bądź Po]icji wraz ze wskazaniem godzin, których dany jest nr cfynny'

Ś3

Do przewozu wyłapanych zwierząt używany będzie zamknięty. kryty samochód.

Transport zwierząt odbywać się będzie środkami prfystosowanymi do tego celu,
spełniającymi wymogi wskazane w art'' 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie Zwielząt (tj.DZU' z20|3 poz.856 ze zm).

Zabrania się :

banspofitl zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych
od matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków;

plzeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia.
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Dla realizacji zadań przyjmuje się, że konieczne jest poniesienie kosztów biężącego
utrzymania zwierzęcia w schlonisku, w związku z czym Gmina zobowiązuje się do
przekazania dotacji na pokrycie częściowe kosztów utrzymania jednego psa w schronisku w
wysokości 20002ł' blutto. Kwota tliszczala przez Gminę pokq,.rva w szczególności: biezące
utrzymanie zwierzęcia z wyłączeniem kosaów opieki weterynaryjnej' sterylizacje, kastrację
oraz przygotowanię zwierzęcia do adopcji. Kwota płatna będzię na koniec każdego miesiąca
w terminie 14 dni od daty Fzedtokria przez oToz ^nimals noty księgowej za wykonane w
danym okęsie zadania. srodki finansowe będą przekazywane na konto oToZ Animals . nr
konta 20 1020 1909 0000 3202 0038 1053 - w teminie 14 dni od daty ptzedłożenia przez
wykonawcę noty księgowej'
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l. Zleceniodawca zobowiązuje się do umieszczania na strode intemetowej Gminy zdjęć psów
odłowionych w ciągu 48 godz.

L Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 roku.
2. Zleceniobiorca w ramach umowy zobowivuje się do przyjęcia maksymalnie 20 zwierząt
przez cały czas awania umowy.

9/
l. Do kooldynowania wykon}r'ania przedmiotu ze strony Zlęceniodawcy zostaje
wyznaczot\a Agnieszka Formella, a ze shony Zleceniobiorcy Aleksandra pawlak

2. Zleceniodawca jest uprawniony do dokony.rłania kontroli prawidłowości wykonywania
niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, ze szczegó|lym uwzględnieniem przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 21 sieĘnia l997 r o ochronie zwięrząt (tj. Dz.lJ. z 2013 poz. 856 ze
zm).
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l. Umowa może być ronłiązanaprzezkdĄąze stron z zachowaniem 3.miesięcznego okresu
wypowiedzeńa'

2' Zleceniodawcajest uprawniony do odstą)ięnia od umowy bez zachowania teminu
wypowiedzenia w przypadku:

l . stwierdzenia naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących
ochrony zwięrząt i sprawowania nad nimi opieki,

2' rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustalęń'
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy rłymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.
w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu C)rvilnego.
w przypadku gdy stony ńe dojdą do porozumienią ewenfua|rre spory złiaparc z
realizacjąniniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszecbnego
właściwęgo mĘscowo dla zleceńodawcy.
Umowę sporządzono w 2.ch jednobraniąpych egzemplarzach p jednyrn dla każdej
ze ston.
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