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UMOWA NR 

-/I/2017
ZawaTtaw aniuJtr.-fl' 2O1 7 r. pomiędzy:
Gminą Zw aną w dalszej części,,ZleceniodawcQ'', reprezentow aną pTzez:

a

Stowarzyszeniem, nr KRS 0000069730: ogólnopolskim Towarzystwem ochrony Zwtetząt
oToZ ,,Animals'' z siedz|bą w Bojanie, ul. RzemieŚlnicza 2, 84-207 Bojano,
reprezentowanym przez'.
Ewę Gebert _ Prezesa oToZ,,Animals''
Edrę Dawidowską - Wiceprezes oToZ ,,Anlmals", Zwaną dalej ,^Z|eceniobiorcą''.

s1.
1. Zleceniodawca z|eca, a Zlęcęniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.

poz.856 ze zm.) oraz afi.3 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia ]3 września ]996 roku
outrzymaniu czystości i porzqdkuw gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz' 250

\- ze zm.), realizac1ę zadanta pod nazwą: zapewnienie opieki i miejsca w schronisku
zabranym bezdomnym psom z terenu Gminy Przodkowo oraz przeprowadzanie akcji
adopcyjnych.

2. Zleceniobiorca w ramach reallzacji zadanta zobowlązany jest do wykonywania usług
polegających na:
a) zbieranie z terenu Gminy Przodkowo bezdomnych psów,
b) transporcie zebranych psow orazbezdomnych kotów i umieszczeniu ich w schronisku

dlazwierząt w DąbrÓwce koło Wejherowa,
c) prorvadzeniu ewiciencji urnożiiwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobiorcę

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

kwarantanny zostaną Zaszczep|one i będą oddawane do adopcji,
e) zapewnieniu bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i stałego dostępu

do wody oraz zapęwnienie pomieszczenia umozliwiającego właściwe ułozenie się
zwierzęcia. chroniącego przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi Z

dostępem do światła dziennego,
f) zapewnieniu biezącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierzą| chorych,\v rokujących wyzdrowienle, szczepieniu przeciwko wściekliznię i innym chorobom

zakażnym,
g) usypianiu ślepych miotów zwierząt zgodnie z ustawq o ochronie zwierzqt,
h) poddaniu utylizacji zwłok zwietząt w przypadku ich śmierci'
i) prowadzeniu kampanii adopcji w cęlu znalezienia nowych domów dla bezdomnych

psów i kotow, przekazywaniu zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im
naleŻyty ch warunków bytowych,

j) zapewnieniu dozywotniego bytu i opieki w schronisku dla zwl'erząt, zwierzętom które
nię zna|azły nowego właściciela.

3. W celu realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy
zZlecęntodawcą.

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

i pracownikiem ds. gospodarki komunalnej.
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L Za wYkonanie
ZleceniobiorcY
ZleceniobiorcY.

2. Kwoty wYmienione w
odebranych zwlerząt w
koszty pobytu zwterząt

2. Strony ustalają, Że Z|eceniobiorca przyjedzie zabrać psa lub odebrać kota w termrnte

nie dłuzszy m niŻ Ż4 godziny oa ,''yst a"ia telefonicznego zgłoszenia od osob o ktorych

mowa w ust. 1.

3. Zleceniodawca zapewnia kontakt pod numerami telefonu: 601-i 54-156,601-154-130'

4. Z ramienia Zleceniobiorcy za wykonanie przedllotu umowy odpowiedzialna jest

Edyta Dawidowska tel. soq sso 63ź i inspektór oToZ Animals nr telefonu całodobowy:

7ŻI 933 Ż80.

$3.

1. UŻywane przy zbleraniu bezdomnych psow urządzenta i Środki nie mogą stwarzaÓ

,agrozen iata ictt Życiai zdrowia, ani zadau'ać im cierpienia'

2. Do przewo rrroyłup*ychzwlerzątt:Żywanybędziezamknięty, kryty samochód'

3. Transport zwierząt odbywaó się uiazie'środkami przystosowanymi do tego celu'

spełniającymi wymogi wskazane w afi' Ż4 ustawy o ochronie zwierzqt'

$4.
przedmiotu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłació

t*otę I.650,-zł brutto za kaŻdego odebranego psa przez pracowników

ustępie 1 stanowią częściowy zwrot kosztów utrzymania

schronisku. Koszty ZwlrąZanę ze zbieraniem' transpońem oraz

p,i"uru"rąące kwoty wymienione w ustępie 1 ponosi oToZ

Animals.
3.Kwota,októrejmowawustępie1płatnabędz\ewterminie14dnioddatyprzedłoŻenia

przezZleceniobiorcę prawiaiów9 wystawione,j ::^tI 
księgowej, przelewem na rachunek

tankowy Zleceniobioi"y ,r. 74 10201853 0000 9902 0068 9615.

4. Za dziei rapłuty u)nu;."rię dzien obciąŻeniarachunku bankowego Zleceniodawcy'

$s.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczaniana stronie internetowej schroniska i lub

na faceboot ,, rJięe za1aiych' psów wraz z opisem w terminie 3 dni robo czych od ich

odłowienia.
Ż.ZleceniobiorcazobowiązujesiędoprzedstawieniaZleceniodawcysprawozdania

rocznego do dnia 3llulŻ0l8 r. z danymi dotyczącymi iloŚci zwtetząt przekazanych do

adop cj i w ro ku o b ow iązy w ania niniej szej umowy'

$6.

Umowa zostaje zawartana okres od dnia podpisania do dnia 3I 'I2'Ż0I7 r'

$7.

1. Zlecenioda wca Zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywanta zadan

objętych niniejszą umową przez Zleceniobiorcę Ze szczególnym uwzględnieniem

prźestrzegania przepisów ustawy o 
-ochronie 

zwierzqt'

2. W przypadku stwierd ZęnIa pr;ez Zleceniodawcę naruszenia przepisów powołanej wyżej

ustawy iub niniejszej umowy, umowa zostanie rozwląZaflaw trybie natychmiastowym'

3. Umowa moze byÓ'rozwiąZana przezkaŻdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego

wypowiedzęnlaZeskutkiemnakoniecmiesiącakalendarzowego.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy zwterzęta pozostają pod

opieką Zleceniobiorcy i na jego koszt'
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$8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie

Cywilnego i przepisy'o ochronie zwterząt.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej

pod rygorem nieważności.

przepisy Kodeksu

w postaci aneksu,

se.
Sprawy Sporne wynikłe z ntniejsze umowy rozstrzyga właściwy ze względu na siedzibę
Zlęcęnio dawcy miej Scowy Sąd Powszechny.

$ 10.

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