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Stowarzyszeniem' nr KRS 0000069730: ogólnopolskim Towarzystwem ochrony Zvńerząt

oToZ ,,Animals'' z siedzibą w Bojanie, ul' Rzemieślnicza 2, 84ł07 Bojano,

reprezentowanym pr zęz:
Ewę Gebert - Prezesa oToz,,Anima1s''
Edytę Dawidowską - Wiceprezes oToZ ,,Animals", zwaną daIej ,,Zleceniobiorcą''.

$1.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisarni

ustawy z dnia 21 sierpnia ]997 roku o ochronie ałierzqt (telut jednolity Dz' U. z 20]3 r
poz' 856 ze zm.) oraz art.3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia ]3 września ]996 roku
outrzymaniu czystości i porzqdkuw gminach (elrst jednolity Dz. U. z 20]3 r poz. 1399

ze zm'), reaIizację zadarua pod nazwą: zapęwnienie opieki i miejsca w schronisku
zabtartym bezdomnym psom z teręnu Gminy Przodkowo oruz przeprowadzanie akcji
adopcyjnych.

2. Zlecęniobiorca w ramach realizacji zadartia zobowiązany jest do wykonywania usług

polegających na:

a) zbieranie z terenu Gminy Przodkowo bezdomnych psóq
b) transporcie zebranych psów orazbezdomnych kotów i umieszczeniu ich w schronisku

d|a zvłierząt w Dąbrówce koło Wejherowa,
c) prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobiorcę

bezdomnych zuiterząt,
d) opiece nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla zwierząt, gdzie po 14 dniach

kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji,
e) zapewnieniu bezdomn}rm psom i kotom odpowiedniej karmy i stałego dostępu

do wody oraz zapewnienie pomieszczenia umoŹliwiającego właściwe ułozenie się
zwierzęcia. chroniącego ptzed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z
dostępem do światła dziennego,

0 zapewnieniu bieżącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zvłierząt chorych,
rokujących wyzdrowienie, szczepieniu przeciwko wścięklimie i innym chorobom
zakńnym,

g) usypianiu ślepych miotów zwietząt zgodnie z ustawq o ochronie nłierzqt,
h) poddaniu utylizacji zwłok zwieruąt w przypadku ich śmierci,
i) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalęzięnia nowych domów dla bezdomnych

psów i kotów, ptzekazywaniu zvłierząt do adopcji pod warunkięm zapewnienia im
należyty ch warunków bytowych,

j) zapewnieniu dozywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwierząt, zwierzętom które

nie znalazły nowego właściciela.
3. w celu rcalizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy

zZ|eceniodawcą.

$2.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Gminą Przodkowo

i pracownikiem ds. gospodarki komunalnej.
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) Strony ustalają, że Zleceniobiorca przyjedzie zabrać psa lub odebrać kota w terminie

nie dłuzszym niŻ 24 godziny od uzyskania telefonicznego zgłoszenia od osób o których

mowa w ust. 1.

Zleceniodawca zapewnia kontakt pod numerami telefonu: 601-154-756,607-154-130.

Z ramięnia Z\eceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest

Edyta Dawidowska tel. 509-556 632 i inspektor oToZ Animals nr telefonu całodobowy:

721 933 280

$3.
Uzywane przy zbierurtiu bezdomnych psów urządzenia i środki nie mogą stwarzać

zagr ożenia dl a i ch Ży cia i zdrowi a, ani zadaw ai im cierp ieni a.

D J przewo zu wyłap arly ch zwieruąt uŻyw any będzi e zamkni ęty, kryty s amo chó d'

Transport ,wiitząt odbywaó się będzie środkami przystosowanymi do tego celu,

spełniającymi wymogi wskazane w art' 24 ustawy o ochronie zwierzqt.

s4.
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić

Zleceniobiorcy kwotę 1650,00 zł brutto zakaŻdego odebranego psa ptzez pracowników

ss.
t. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umięszc zania na stronie internetowej schroniska i lub

na facebooku zdjęó zabranych-psów wraz z opisem w terminie 3 dni roboczych od ich

odłowienia.
2. Zleceniobiorca zobowipuje się do przedstawienia Zleceniodawcy sprawozdania

rocznego do dnia 3IlO1l20I7 r. z danymi dotyczącymi ilości zvłierzątptzekazanych do

adopcji w roku obowipywania niniejszej umowy'

$ó.
Umowa zostaje zawartana okres od dnia podpisania do dnia 3L12'20I6 r'

s7.
l. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadai

objętych niniejszą umową ptzęz Zleceniobiorcę ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierzqt'

2. w przypadku stwiórdzenia przez Zleceniodawcę naruszenia przepisów powołanej wyŻej

ustawy iub niniejszej umowy, umowa zostanie rczwiązanaw trybie natychmiastowym.

3. Umowa moze bye tozwiryana przez kuŻdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego

wypowiedz enia ze skutkiem na koniec miesiąca kalęndarzowego.

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy zvłierzęta

opieką Zleceniobiorcy i na jego koszt.

J.
,,+.

2.
J.

l.

1.

ZleceniobiorcY.
2. Kwoty wymienione w ustępie 1 stanowią częściowy zwrot kosztów utrzymania

odebranycń zwierząt w schronisku. Koszty zvłiązane ze zbieraniem, transportem oraz

koszty pobytu zwierząt przel<taczające kwoty wymienione w ustępie 1 ponosi oToZ
Animals.
Kwota, o której mowa w ustępie 1 płatna będzie w terminie 14 dni od daty ptzedłoŻenia

przez Źtecenio|iorcę prawidłówo wystawionej noty księgowej, przelewem na rachunek

b*to*y Zleceniobiorcy nr 74 10201853 0000 9902 0068 9615.

Zadzieizapłaty uznaje się dzień'obciązenia rachunku bpnkowego Zleceniodawcy.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mĄą zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i przepisy o ochronie rwierząt.
2. Wszelkie zmiatty umowy wymagają zachowania

pod rygorem niewazności.

se.
Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga właściwy ze względu na siedzibę

Zieceniodawcy miej scowy Sąd Powszechny'

$ 10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egz. dla Zleceniobiorcy
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formy pisemnej w postaci aneksu,
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