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Przeprowadzanie interwencj i w przypadkach niehumanitarnego traktowani a zwierząt,
zapewnienie właściwej opieki orazznajdowanie nowych właścicieli dla bęzdomnyctr psow

z terenu Gminy Przodkowo

Zawartaw dniu J-LQŁr.*p/fo,...pomiędzy Gminą Przodkowo z siedzibąw Przodkowie
83-304 ul. Kartuska2l zwaną w dalszej części,,Gminą'', reprezentowaną ptzez:
Wójta Gminy _ Andrzeja Wyrzykowskiego'
a organizacją pozarządową : ogólnopolskim Towarzystwem ochrony Zwierząt oToZ
',Animals'' z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 4llt6,8l _ 391 Gdynia, reprezentowaną
przez:
Ewę Gebeń _ Prezesa oToz,'Animals''
Edytę Dawidowską _ Wiceprezes oToZ,,Animals'' , zwanądalej ,,oToZ Animals''.

Zwierzę,jako istota Żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jes t rzeczą' Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. W trybie ań. 3 Ustawy o ochronie ZwierzĘti
celem realizacji zadań mviązanych z właściwym postępowaniem ze zwierzętarni i ochrona
przed bezdomnymi zwierzętami orazposzukiwaniem nowych właścicieli d|a zwierząt
postanawia się, co następuje:
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Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy _ Prawo Zamowień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku Gmina powierza, a aTaZ Animals przyjmuje do realizacji, zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z2OO3
Nr 106 poz. 1002 ze zm.) oraz art. 3 ust. Ż pkt 5 ustawy z dnia 13 wrzęśni a 1996 roku o
Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (d. Dz.U. z2005 roku Nr 236 poz.2008
ze zm.), realizację zadania publicznego, przy czym oToZ Animals zobowiązuje się
wykonać zadanie w zakresie inazasadach określonych w niniejszej Umowie.

Przedmiotem Umowy jest wykonyrvanie usług polegających na:
a. Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy które będą

umieszczane w schronisku dla zwierząt w Dąbrówce, gdzie po 15 dniach
kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji.
b. Zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla
bezdomnych psów z terenu Gminy Przodkowo.
c. Przyjmowaniu odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z
innych przyczyn bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są
zdolne do samodzielnej egzystencji, objęciu bezdomnych zwierząt opieką
polegającą na zapewlieniu pomięszczeil chroniących przed zimnem, upałem i
opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umozliwiającymi
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;
d. Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczeniu
przyj ętych zwieruąt rokuj ących wyzdrowie nie, szczepienie zwierząt.
e. Prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla
bezdomnych psów _ poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt i przekazywaniu
do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnió im
na|eżyte warunki bytowe ;
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/ f. Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez

zlec eni obiorcę bezdomn y ch zwierząL

3. W celu rea]izacji Umowy oToZ Animals zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze

służbami porządkowymi oraz Gminą Przodkowo. Telefon całodobowy do przyjmowania

iełr')"f, oo:-isą-rjo i 60I-154-756. Dane i numer telefonu kontaktowego lekarza

w:eterynarii sprawuj ące go całodobową opi ekę weterynaryj ną " "
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1. W ramach Umowy Gmina zobowiązuje się do ustalenia telefonu dostępnego przez Ż4

godzin.

2. W sytuacjach nagłych, gdy życie lub zdrowie z:wietzęciajest powaznie 
^zagroŻone, 

Gmina

zobowiązujó się łup"*"|e'zwierzęciu niezwłoczną opiekę weterynaryjną w niezbędnym

zakresie' Dalsząopiótę 
''ua 

zvłierzęciem przejmuj e oToZ Animals. W przypadku gdy osoba

ii"yry1nu*y.i.ńiona w $ 2 pkt. i nię óauióra telefonu ' oToZ Animals po zawiadomieniu

słuŻb mundurowych moŻeru*odri.tnie podjąó decyzjęo przyjęciu zwierzęcia'do schroniska'

Gmina zobowiązuje się zapewnić .ułoóobo*e przyjmowanie zgłoszei' dotyczących

bezdomnyc h zwierzĄt, w'szczćgó|ności podaó do pubiicznej wiadomości oraz do wiadomości

oToZ Animals ,,,r.n".y teleńnów do właściwych instytucji gminnych np. sołectw bądŹ

Policji wTaz zewskazaniem godzin, w których dany numer jest czynny.
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Do przewozu wyłapan ych zwieruąt uzywany będzie zamknięty, kryty samochod'

Transport zwierząt odbywaó się będzie środkami przystosowanymi do tego celu'

spełniającymi wymogi wskazane Y u1.. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o

ochronie Zwierzątrń.u. z2OO3 roku Nr 106 poz.1002,z2OO4 roku Nr 69 poz'625, Nr

9Ż poz.959, z2O05 roku Nr 33 poz'289, Nr 175 poz'l462)'

Zabrania się :

a. transportu zwierzątw okresie okołoporodowym oraz.młodych zwierząt

oddzielonych od ńatek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków;

b. przeładunlu zwierzątbez odpowiedniego zabezpieczenia.

s4

Dla realizacj i zadaitprzyjmuje się' że konieczne jest poniesienie kosztów biezącego utrzyma-

nia zwierzęcia w ,.ńonirt r, , w zńrąruu z czym 
-cmina 

zobowiązuje się do przekazania 1650

zł zajednego psa przyjętego do schroniska'

Kwota liszczanaprzęzGminę pokrywa częściowo bieŻąceutrzymanie zwierzęciaw schroni-

sku. Kwota płatna ńJ'i. ,ru t óni.. kazdego miesiąca w terminie 14 dni od daty przedłoŻenia

piez oToZ'Animals noty księg owej zawykonane' w danym 
"*':'"'-'^11T1:'^

śr"Jti finansowe będą przekazywane na rachunek baŃowy nr 74 1o2o 1853 0000 9602 0068

7616 w terminie rą jni'od daty pizedł oŻeniaprzezwykonawcę noty księgowej'

1.

Ż.

J,

\

fli
I,#A
lu j

".,u'



$s

1. Gmina zobowiązuje się do umieszczania na stronię internetowej Gminy zdjęó psów

odłowionych w ciągu 48 godz'

Ż,oTozArńmalszobowipuj9siędoprzedstawieniaGminiesprawozdaniarocznegodo
dnia 31.01.2016 r. z danymi d"d;;ą.ńi itos.i zwierząt przekazanych do adopcji w

roku obow iązyw ania umowy'
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Gminazobowiązujesięzapewnió.całodoboweprzyjmowaniezgłoszen,dotyczących
bezdomnyc h zvł\erzit,*'.".'"gornosci ffi a".npi'1"'{il wiadomośói-o'* do wiadomości

oTozAnimals '"*.r), 
te1efońów ao 'iłu"i*vcń 

instytucji gminnych bądŹ Policji wraz ze

6l**ilni*txlry;lłTy'll1:*jl;ąTJ;Ż4godzinodzgłoszeniaprzezGminę
i,,.t. interwencyj nego 7 2t933280'
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KoszĘ związane .zodłowieniem 
psa ponosi w całoścj oTozAnimals'

Koszty utrzymanta źłi"rźę"**;.ń;i;k rprł"uru"rające ńotę określoną w $ 4 niniejszej

U;"ń ponosi oTozAnimals'
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Umowazostajezawartanaokresoddnia1l.02.2015r.do31.I2.20t5r.

$e

Gmina zastrzegasobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywa1a zadń objętyc.h

niniejszą umową 
- 
prr"i *ykonu*.; 

-;; 
szczególnym uwzględnieniem ptzestrzeganta

przepisow ustawy ,iłr"łrr;Ł;;i" |śg7;.";_.l1;?il '*i"rrątÓ) 
u. z2003 r. Nr 106, poz'

1OO2 z póŻn. zm.). w Ęr?padku 
stwie rdzenia przez zamawiającego naruszenia przepisów

przytoczor'qj ustń nińi..,.ru u*o*u )oJu ń" 
'ó'*ią'ana 

w trybie natychmiastowym'
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t. UmowamożebyórozwiązalaprzezkaŻdązestronzzachowartiem3-miesięcznego
ó''i.i"'ięcznego) wypowied?"ni?: ''-,,ńozqr1ianinieiszei umowy bez wypowiedzenia
Gmina zastrze'arodl'. *ozliwośó rozuttązania niniejszej umowy bez rvypov

w przypadk r ru,ą""iinaruszęnia przezoTozAnimals jej ustaleń'

Gmina zastrzega.Jń. pru* ao r.ontiri;;ili;;osói *ytonania zadan objętyc'h

niniejszą umową p;;; óióZ Animals- i 'i"r"gdlnym 
uwzględnieniem przes'trzeganta

przepisów ustawy ' 
jń"'jir""p'ia rqfr;ńo"ó.t'roni. t*ierrąt(Dz.U. z 2003 roku

ti'_;il ;;" JlOi z późniejszymi zmianami)'
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą
Cywilnego.

zastosowanie przepisy Kodeksu

Sprawy spome wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga właściwy ze względu na siedzibę
Gminy miejscowy Sąd Powszechny.
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Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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umową

$12

maJą
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