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Zawarta w dniu 02.01.2015 pomiędzy Gminą Pszczółki z siedzibą : 83-032 Pszczółki ul. Pomorska
18 reprezentowaną przez Annę Gołkowską - zastępcę Wójta Gminy Pszczółki działającą na
.podstawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki nr 101 z dnia 7 grudnia 2006r zwaną w dalszej
części „Zleceniodawcą" ..
a

Organizacją pozarządową : Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals" z
siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 -391 Gdynia, reprezentowaną przez:
Ewę Gebert - Prezesa OTÓŻ „Animals"
Edytę Dawidowską- Wiceprezes OTÓŻ „Animals", zwaną dalej „Zleceniobiorcą".

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie , ochronę i opiekę. W trybie art. 3 Ustawy z dnia 21.08.1997 r o Ochronie Zwierząt
tj. (Dz. U. z 2013 r póz. 856 z późniejszymi zmianami) i celem realizacji zadań związanych z
właściwym postępowaniem ze zwierzętami i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami oraz
poszukiwaniem nowych właścicieli dla zwierząt postanawia się co następuje

§ 1
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r póz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów ustawy o

Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku póz. 856 z
późniejszymi zmianami). Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie w
zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie

§2

l. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług polegających na:
a) przejęciu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu gminy Pszczółki które będą
umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie, gdzie po 15 dniach kwarantanny
zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji.
b) przeprowadzaniu interwencji oraz reagowaniu w przypadkach zgłoszeń dotyczących
niehumanitarnego traktowania zwierząt.
c) prowadzenie działań interwencyjno-profilaktycznych dot. psów i kotów oraz interwencji w
sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt na terenie gminy Pszczółki
d.) zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowaniu nowych domów dla bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Pszczółki
e) przyjmowaniu odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn
bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji,
objęcia bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed
zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającymi
odpowiedni ruch zwierzęcia, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;
f) zapewnieniu opieki \*'eterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczenie przyjętych zwierząt
rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom
zakaźnym.
g) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych zwierząt -
poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom zainteresowanym ich
posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe;
h) prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez zleceniobiorcę bezdomnych
zwierząt- protokoły przyjęcia zwierzęcia do schroniska zawierające między innymi opis zwierzęcia .
datę j ego przyjęcia ;
i) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania
zwierzęcia ze schroniska po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu zwierzęcia
w schronisku.



2. W celu realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Policją i Urzędem
Gminy w Pszczółkach. Telefon całodobowy do przyjmowania zgłoszeń .6.*&..P..S.T.AłQ Dane i nr
telefonu kontaktowego lekarza weterynarii sprawującego całodobowa opiekę weterynaryjną

W ramach umowy Gmina zobowiązuje się do ustalenia te lefonu dostępnego przez 24 godziny.
W sytuacjach nagłych, gdy życie lub zdrowie zwierzęcia jest poważnie zagrożone Gmina
zobowiązuje się zapewnić zwierzęciu niezwłoczną opiekę weterynaryjną w niezbędnym
zakresie. Dalszą opiekę nad zwierzęciem przejmie Zleceniobiorca. W przypadku gdy osoba
decyzyjna wymieniona w § 3 pkt l ( posiadająca telefon całodobowy) nie odbiera telefonu
mimo kilkukrotnych prób lub gdy jest poza zasięgiem sieci Zleceniobiorca po powiadomieniu
służb mundurowych może samodzielnie podjąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia do schroniska.
Gmina zobowiązuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, dotyczących
bezdomnych zwierząt, w szczególności podać do publicznej wiadomości oraz do wiadomości
Zleceniobiorcy numery telefonów do właściwych instytucji gminnych np. sołectw, policji
wraz ze wskazaniem godzin w których dany numer jest dostępny.

1. Do przewozu wyłapanych zwierząt używany będzie zamknięty, kryty samochód
spełniający wymogi wskazane w art. 24 ustawy o Ochronie Zwierząt (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 roku póz. 856 z późniejszymi zmianami).

2. Zabrania się:
transportu zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych od
matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków,

przeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia

§ 5

l.Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
kwotę 2.000,00 zł brutto, słownie ( dwa tysiące 00/100 zł) za każdego przejętego psa lub kota
z terenu gminy Pszczółki
2.Kwota wskazana w ust. l stanowi częściowy zwrot kosztów utrzymania zwierzęcia w
schronisku. Jednocześnie Zleceniobiorca oświadcza że zapłata kwoty ujętej w ust. l
wyczerpuje roszczenie wobec Gminy Pszczółki za zabranie jednego psa lub kota .
3.Koszty związane z zabraniem zwierzęcia, transportem oraz koszty wykonania niniejszej
umowy przekraczające kwotę o której mowa w pkt. l ponosi zleceniobiorca.
Należność będzie przekazywana na konto Zleceniobiorcy nr 74 1020 1853 000099020068
9615, w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej
noty księgowej na koniec każdego miesiąca i zostanie ustalone na podstawie faktycznej
liczby dostarczonych do schroniska zwierząt.
W przypadku szczególnie trudnych zleceń związanych z zaangażowaniem większych sił i
środków będzie możliwe ustalenie innej kwoty za wykonanie zadania po uzgodnieniu z
Zleceniodawcą.
Całkowity koszt umowy nie może przekroczyć kwoty 16000,00 zł słownie ( szesnaście
tysięcy 00/100 złotych)

§ 6
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do umieszczania na stronie internetowej zdjęć psów

odłowionych z terenu Gminy Pszczółki w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia
zdjęcia.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin od momentu /->._
zgłoszenia zwierzęcia do odbioru przez Zleceniodawcę r\ , • ^J
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Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2015 roku do dnia 3 1 . 1 2 . 2015 roku.

§ 8

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań
objętych niniejszą umową przez Zleceniobiorcę ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku póz. 856. z późniejszymi zmianami).

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego
wypowiedzenia.

3. Zleceniodawca w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przytoczonej ustawy lub
niniejszej umowy, może rozwiązać niniejszą umowę w trybie ze skutkiem natychmiastowym.

4. Zleceniobiorca nie może zlecić wykonania części lub całości niniejszej umowy osobie
trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z
niewłaściwym wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia .

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Sprawy spór ne wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga właściwy ,ze względu na siedzibę

Zleceniodawcy miejscowy sąd powszechny.

§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa
dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO
GOriKGNY ZWIERZĄT OTÓŻ "Animam"

RADA KRAJOWA
Świętojańska 41/i6, 81-391 Gdynia

Kip. 967-11-06-138

Zleceniobiorca

3oźk>itfste
WcJfta

WICEPR
OGÓLNOPOLS,

OCHRONY ZWIE

- SKARBNIK
TOWARZYSTWA

OTÓŻ

owskn

Składam fcon- ̂ .^

"KAR1"T -'
««,- JoWiW Zbikowska

P R
Ogóinopolskiegbj
Ochrony 7.w)<

iwarzysrws
"Aniroals 1




