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Pneprowadzanie interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierzqt,
zapewni€nie wlasciwej opieki oraz znajdowanie nowych wlascicieli dla bezdomnych

ps6w z terenu Gminy

Zawarta w dniu 1 marca 2016 roku pomigdzy Gmin4 Stary Targ NIP: 579-15-41-745 z
siedzib4 na ul. Swierczewskiego 20, 82-410 Stary Targ zwan4 w dalszej czg6ci
,,Zleceniodawc4", reprezentowaneprzez :
Wieslaw Knimierski - w6jt Gminy Stary Targ
przy konhasygnacie Miroslawy Skzypek Skarbnik Gminy Stary Targ
a
Organizacj A pozarz4dow4: Pomorsk4 Fundacj4 Pies Szuka Domu z siedzibqS3-331 PtzyjaiA,
Sulmin 53, KRS 0000401545, NIP 589-200-84-32, Regor221561,747,
Reprezentowan4 przez

Artura Lewandowskiego - Fundatora, w.Prezesa, zwan4 dalej ,,Zleceniobiorc4".

Zwierzg, jako istota zyj4ca, zdoina do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz+ Czlowiek jest
mu winien poszanowanie, ochonQ i opiekQ. W trybie art. 3 Ustawy o Ochonie Zwierzqt i
celem realizacji zada( zwiqzal'rych z wlasciwym postQpowaniem ze zwierzqtami i ochrona
przed bezdomnymi zwierzQtami oraz poszukiwaniem nowych wlaicicieli dla zvtieftqt
postanawia siQ, co nastQpuje:

s 1

Na podstawie afi, 4 pkt 8 Ustawy - Pmwo Zam6wiei Publicznych z dfia 29 stycznia
2004 roku Zleceniodawca powieza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z
przepisami Ustawy o Ochronie Zwierzqt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2003
Nr 106 poz. 1002 ze zm.) omz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 roku o
Utrzymaniu CzystoSci i Porz4dku w Gminach (rj, Dz. U, z 2005 roku Nr 236 poz. 2008
ze zm.), realizacjp zadania publicznego, a Zleceniobiorca zobowiq,zuje siq wykona6
zadanie w zakesie i na zasadach okedlonych w niniejszej Umowie.

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie ushig polegaj4cych na:

PrzejQciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Stary Targ kt6re po 15 dniach
kwarantanny zostan4 zaszczepione i bqd4oddawane do adopcji.
Zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych dom6w dla bezdorrnych
ps6w z terenu Gminy Stary Targ.
Przyjmowaniu odlowionych, zagubionych, zabl4kanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwretz4l, kt6re w wyniku zdarzeri losowych nie s4 zdolne do
samodzielnej egzystencji, objgciu bezdomnych zwierzqt opiekq polegaj4cq na
zapewnieniu pomieszczeii chroni4cych pzed zimnem, upalem i opadami
atmosferycznymi z dostQpem do Swiatla dziennego, umo2liwiaj4cymi zmianQ pozycji
ciala, odpowiedni4 karmQ i staly dostQp do wody.
Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzQtom, leczeniu przyjEtych
zwierzqt rokuj4cych wyzdrowienie, szczepienre zwienql.
Prowadzeniu kampanii adopcj i w celu znalezienia no ych dom6w dla bezdomnych ps6w
- poszukiwaniu nowych dom6w dla zwierzqt i przekazywaniu do adopcji osobom
zaintercsowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnii im nale2)'1e warunki b}{owe.
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f. Prowadzeniu ewidencji umo2liwiaj4cej identyfikacj e przyiptych przez
zleceniobiorca bezdomnych zwierz4t.

3. w celu realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiq,zuje sip do Scislej wsp6lpracy z
sluzbami porz4dkowymi oraz Gmin4 Stary Targ.

Telefon calodobowy do przyjmowania zgloszef: 608 048 040.
Dane lekarza weterynarii sprawujAcego calodobow4opiekQ weterynaryjn4:
Przychodnia Weterynaryjna Sabina Zanowska, Gdaisk, ul. Potokowa 12a.

s 2
1� W ramach Umowy Zleceniodawca zobowi4zuje sig do ustalenia telefonu dostqpnego
pzez24 godzin.
2. w s,,tuacjach naglych, gdy zycie lub zdrowie zwierzqciajest powaznie zagro2one,
Zleceniodawca zobowiqzuje siq zapewnii zwierzgciu niezwloczn4 opiekE weterynaryjnq w
niezbqdnym zakresie. Dalszq opiekg nad zwierzqciem przejmuje Zleceniobiorca. W
przypadku gdy osoba decyzyjna wymieniona w $ 2 pkt. I nie odbiera telefonu,
Zleceniobiorca po zawiadomieniu slu2b mundurowych moze samodzielnie podj4i decyzje o
przyJQcru
zwierzgcia do sckoniska.
Zleceniodawca zobowiqzuje siq zapewni6 calodobowe przyjmowanie zgloszef, dotyczqcych
bezdomnych zwierz4t, w szczeg6lno6ci podai do publicznej wiadomoSci oraz do wiadomodci
Zleceniobiorcy numery telefon6w do wlaSciwych inst)'tucji gminnych np. solectw b4d2
Policji waz ze wskazaniem godzin, w kt6rych dany numerjest czynny.

$ 3

Do przewozu wylapanych zwierz4t uz)'\tany bQdzie zamkniQty, kt,'ly samoch6d.
Transport zwierz4t odb)'wai siQ bgdzie Srodkami przystosowanymi do tego celu,
spehriajqcymi wymogi wskazale w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
Ochonie Zwierz4t (Dz.U. z 2003 roku Nr 106 po2.1002, z 2004 roku Nr 69 po2.625, Nr
92 po2.959, z 2005 roku Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz.l462).

3. Zabrania siQ:
tmnsportu zwierzqt w okresie okoloporodowym oraz mlodych zwierz4t oddzielonych
od matek, niezdolnych do przyjmowania stalych posilk6w;
przeladunku zwierz4t bez odpowiedniego zabezpieczenia,

$ 4

Dla realizacji zadan przyjmuje sig,2e za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca
zobowi4zuje sig wyplaci6 kwotQ w wysokosci 1400 brutto za odebranie psa przez
pracownik6w Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu z terenu Gminy Stary Targ. Kwota
iednorazowa pokrywa czq(ciowe koszty opieki nad zwierzgciem, w szczeg6lnosci,
dostarczenie psa z terenu Gminy, biezqce utrz).rnanie z wyl4czeniem koszt6w opieki

b .

weterynaryjnej wykraczaj4cych poza typowe s]'tuacje, sterylizacje, Q Otaz
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pzygolowanie zwierzgcia do adopcji. Kwota platna bqdzie na koniec kazdego miesi4ca w
terminie 14 dni od_ daty przedtozenia przez Zleceniobiorcq noty ksiQgowej zi wykonane w
danym okresre zadania. Srodki finansowe bqd4 przekazywate na konto wykonawcy _ nr
konta 09 1440 1013 0000 0000 1393 3456 - w terminie 14 dni od daty przedlozenia ptzez
\rTkonawcQ noty ksiggowej.

$ s
W przypadku, gdy Zleceniodawca samodzielnie dostarczy zwierzQ w miejsce wskazane przez
ZleceniobiorcE, kwoty wynagrodzenia wskazane w $ 4 ulegaj4 zmniej szeniu o 30021

s 6

?l:::li:9ry"1 zobowi4zuje siq do umieszczania na sronie intemetowej Gminy zdjqi ps6w
odtorrronych w Cl4gu 48 godz.

$ 7

W przypadku. szczeg6lnie trudnych zlecerl zwiqzanlch z zaangazo\^aniem wiEkszych sil i
Srodk6w mozliwe bqdzie ustalenie innej kwoty za wykonaniJzadania po uzgodnieniu ze
Zleceniodawc4

$ 8

W przypadku,_ gdy interwencja zakoriczona jest niepowodzeniem z przyczyn lez4cych po
stonie Zleceniodawcy, w szczeg6lnoSci gdy informacja o miejscu pobltu'zwierzqcia jist
blEdna, Zleceniodawca zobowiqzanyjest do uiszczenia oplaty w wysoko3ci 30021.

$ e
Zleceniodawca zobowi4zuje siq zaper,,v'rrii calodobowe przyjmowanie zgloszeri, dotycz4cych
bezdomnych zwierz4t, w szczeg6lno6ci poda6 do publicznej wiadomo6cioraz do wiidomoSci
Zleceniobiorcy numery telefondw do wlasciwych inst),tucji gminnych b4dZ policji wraz ze
uskazaniem godzin.,"! krorych dany numerjesr czlnny.
Zleceniobiorca zobowiqTuje sit do jnlerwencji -w 

ci4gu 24 godzin od zgloszenia przez
ZleceniodawcA.

s 1 0
Koszt szczepien, sterylizacji i opieki weterynaryjlej nad zwierzgciem ponosi zleceniobiorca

s t 1

Umowa zostaje zawarta na okes od dnia 01.03.2016r. do 2g.02.201gr.

l i 12
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowojci wykonl,wania zadari objgtych
niniejsz4 umowq przez rvykonawcg ze szczegllnym uwzglqdnieniern przestzegania
przepis6w- ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ocbronie zwierzqt (Oz. U. z 2003 r. Ni106,
poz. 

.1002 z p6in. zm.). W przypadku stwierdzenia przez zwnawial1cego nan$zema
pr./eplsow prl) locToneJ u(la\e]. niniejsza umowa zostanie w trybie
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Umowa moze byi rozwiqzana przez kaadq ze stron z zachowaniem 3-miesigcznego
(trzymiesiQcznego) wypowiedzenia.
Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwoS6 tozwiqzania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia w przypadku nz1cego naruszeniapuez ZleceniobiorcQ jej ustalef.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidlowoSci wykonania zadan
objQtych niniejsza umow4 przez Zleceniobiorcq ze szczeg6krym uwzglgdnieniem
przestrzegtia pzepisow ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o Ochronie Zwierz4t
(Dz.U. z 2003 roku Nr 106 poz.l002 zp62niejszymi zmianami).

s 1 4
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

sls
Sprawy sporne wynikle z niniejsze umowy rozstzyga wlasciwy ze wzglgdu na siedzibg
Zleceniodawcy miejscowy S4d Powszechny.

$ 1 6

Umowg sporz4dzono w dw6ch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

GMTNA STA-RY TARG
82'410 5tury iorg, ul.Sniercevskiego 20
NtP 5i92069691 8tcoll t70747721

Kon t rasygna ta

Slotypek

Zleceniodawca

P I E S
SZUKA
DOLtu

SUt \{lN 7l
331 PRZYJA?|i

xRs 0000401545
NtP 589-200,84 12

1013 0000 0000 1393 1456
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UMOWA

? '^o'w e,Q,4l/?:.?fu /

pomi@zy:- 
l. Og6lttopolskim Towarzystvem OdEoDy Zwic.zql OTOZ Attimals' r'p$zentolvanym przez

Rtyt? Dawidows!4 Wi.eplezes OTOZ Animals
2. fundacja ?ies saka Dornr! repre2entowan4 przez Artura kwandowiliego - prezesa'

$ l. Przedrniotent uteowy jost zap€wniede przez OTOZ Animals t)tmczasowej opieki zLierzQto&
uezdomnym wylaponyB lr:zez FuodacjQ Pies SzuLa Domu z tercnu GbiIty Sttiy Targ"

$ 2. Zwierzita, o kt6ryci mowa w $ l, po {ylap&iu i prretrzymaniu pr-zez Frudacje tr2ez oktes 15
oU , trafiat'lpd4 Oo prowadzonego przez OTOZ Anirbats Schronisla dk Zwietzqt w Dqbr6wce -

Ml.vn, gdzie zapewni irrr sig op:€kQ do cztsu wydania do adopcji.

g 3. Fundacj.zobowi4arje s! doi
I . ssrrsportrr zwien4l o kt6rr'.h mowE u $ I , do sch$tiska na wlasny kosti
2. akt)'wnego p$zukiwania notych wlai€icielii
L optacenia koszt6w opieki '.lderynaryjnej:
4. u&ielaoia OTOZ Animals \tszelkici dezbqdDych infotmacji dot' zwierzqci4 w tlm

preedstawiania posiadarcj dokurle.taoji.

$ 4. OTOZ Aninals zobowiqzuje s& do isfor&oweria Fudacji na biez4co i na 2qdsnie o stanic
zdtowia zwierzgcia, konsultoqalia podjegch zabieg6w orsz o zglaszaniu ch$nych do adopcji
zt)ieefl.la- 7.e 4odqFuodacji moze r6wnie2 samodzielnie poszukiwac <ila tiegg nowego
wlaSciciela.

$ 5. Swisdczenie usiugi, o kt6rej mo*a w $ 2, ma chataker *ieodplatny'

{ 6. w pozostat}n zakesie, shony lodleg4i4 dyspozycjom przePis6vr Kodeksu c}'wilrcgo'
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