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Gminą Plzodkor,vo zw aną w dal szej czę śc i,, Zlecen iodalv cą'', reprezentow aną przez:

Andrzeja Wyrzykowskiego - Wójta Gminy
a
Stowarzyszeniem, nr KRS 00000ó973{}: ogÓlnopolskinr '1owarzystwem oclrrony Z,wlerząt

oToZ ..Animals'' z siedzibą w Bojanie, ul. Rzenieślnicza 2, 84-207 Boiano,

reprezentowanym Ptzez:
Ewę Gebert _ Prezesa aToZ,'Animals''
Aleksandrą Pawlak _ Wiceprezes oToZ,,Aninra1s''. Zwailą dalej ,'Zleceniobiorcą".

$1.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przfimuje do realizacji, zgodnie z przepisami

ustrły))) z tlnia 2l sierpnia 1997 roktł o ochrrłnie zvl,ierzqt (tek,sl jednoliry, Dz. Lj. z 2a]7 r
poz. 1810) oraz arŁ.3 ust. 2 pkt 14 ustay;v- z dnia 13 u,rześnia 1996 roku rłlirz.vnlanitt
czys,tości i porzqdku w gminach (tekst jednolity Dz. {..j. z 2()]7 r. poz. 1289). reallz'ację

zadania pocl nazwą: zapewnienie opieki i nriejsca w schrcurisku zabranyni bezdolnnym

psom Z terenu Gnriny Przodkowo oraz przęptorł'adzanie akcji adopcyjnych.
Zleceniobiorca w ramaclr rea7tzacji zadania zoborviązałny jest do rłrykon5'r,vania usług

polegających na:

a) prowadzeniu ewidencji umożliwiającej iderrtyfikację przejętychpt'zez Zlecerriobiorcę
bezdomnych z:wlerząt,

b) opiece nad bezdomnymi psami i kotami w sclrronisl<u clla 'zxvierząt. gclzie po 15 clniach

kwarantanny zostaną zaszczepione i będą od<iarvanę cio aclopcji,
c) zapewnieniu bezdomnym psom i kotonr odpowiecirriej karnry' i stałegc; dostępu

clo wody OtaZ Zapewrrienie pomieszczenia utłrozlirviającego właŚciwe tlłozenie się
zwierzęcia.' chroniącego przed zimnem, r4rałem i opadalni atlnclstcr'5lcznymi Z

dostępern do światła dziennego'
d) zapewnieniu bieżącej opieki weteryrraryjnej polegającej lra leczeniu zwierząt' clrorych,

rokujących wyzdrowien'i'e, szczepieniu przeciwko r.vściekliznie i inn-vnr chorobom

zakażnym,
e) usypianiu Ślepych miotów zwierzątzgodnie z łtstall:rł o ochronie zwie r:t1l.

0 poc{claniu ut.vlizacji zwłok zvłterzątw przypadku ich śrnierci,

g) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezięnia now1,ch donrórv dla bezdomnych

psow i kotów. ptzekazywatriu zwierząt do adopcji pod warrrnkienl zaper,vnienia inr

rrależytych warunków bytowych,
h) zapewnieniu dozywotniego bytu i opieki w schronisktl clla zw|erz'ąt, zwierzętonr które

nię zna7azły nowęgo właścicie1a

W ce}u realizacji Umowy Zlecęniobiorca zobowiązrrje się clo ścisłej Wspołplacy

zZ|ecenjodawcą.

$2.

Zlęceniobiorca zobor.viązuje się do ścisłej'wspołpracy z Grrrina Przodkorvo

Zleceniodawca Zapewnia kontakt pod numerami tęlęfonri:

601-154-7s6,
607-154-130.
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.1. Z rtłmienia Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu ltmorvy odporvieclzialna jest

Aleksanclra Par,l,lak tei. 668-04 6-572 i inspektor oToZ Anirrrals nr telefotru całodobowy:

721-C}33-Ż8()

{ł 3.

Uzyr,vane przy zbier.arriu bezdonrnych pso\'v urząćlzenia .i środki nie rnogą stwarzaĆ

z'łgrozeniiota iclr Życiatzdrorvia' ani zadarvać irrr cierpienia'

l)o przewo7t} 11Yłapanyclr zrvierząt ttżylvany bęclzie zamknięty' kryty samoclród'

.l.r:ansport zw\etząt*oiu|"u"e 'i; uęazie' środkami przystosowanyrrri do tego celu.

up.łniaiącirrni lvyrrlogi wikazalre u, art. 24 tlstawy o rlchronie ną;ierzqł.
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$4.

1. ,Za w'vkonanie pr_zecirrriotu Li1orły Zleceniodawca zobolviązuje się w1'płaciĆ

Zlecenitibiorcy ku,otę 1'700 zł (słorvnie: tysiącsieclernsetzłotycĘ Za kazdego

clostarczonego psa do schroniska' L 1, -^-+A-

Ż' Kvr,ot}, ,"yn",i.nior'. ." rrstępie 1 stanowią częściowy zw'rot kosztów utrz'Yl1lanla

odebranyclr z*,r'rerząt rv scltonisku' Koszty zn'iązane ze zbleraniem' transportem oraz

koszt.v pobytu zwierząL ptzekracząące kwoty łłYmienione w ustepie 1 ponosl aToz'

Auinlals.
3' Kwota o ktore-i mowa w rrstępie 1 płatna będzie w tęnninię 14 drri ocl daty przedłożenia

pr.zez- 7,.ec'riobiorcę prarvidiorvo_nni'tu'"io*i :^olł Hięgowej, 
prze'ervem na rachunek

bankorv-v Zleceniobioi'y n' 14 10Żg 1853 0000 9902 00ó8 9615'

4. Za dr,ieńrupłuq' .,rnde'rię dzień obciążenia rachunku baŃowego Zlecenioclawc-v'

$s.

1. Zięcęniobiorca zobolviazuje się do umieszc zania.na stronie internetowej schroniska i lub

tra facehooku zdjęĆ zabran1'clr psow Wraz z opisem w tetminie 3 cini roboczych od ioh

odłorł'ienia 
-^L^-":^."';' oip rln nrzeclstawien- sprar'vozdarria

Ż. Zlęcerriobiorca zobor,viązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy

roczn'ego do drria 3tlOIDa19 t. z danymi dotyczącymi ilości zwierz'ąt ptzekazanych clo

ad opcj I r,v roku obowi ązyrvarri a niniej szej ulllowy'

$6.

Untorł,a zosta.]e zawatźana okres or1 drria połlpisarria do dnia 31 ' 12'2018 r'

$7.

1. Zlecerriocla wca 7asttzcga sobie pra\,vo c1o kontroli prawidłorvoŚci wykonywania zadah

objętych nirriejszą umową przęZ Zleceniobiorcę ze szczególrrynr uwzględnieniem

prr* *irr. gurri a p rzepi s ow us t ctwy o 
-o 

c h r o ni e 
.złl' 

i er z qt'

Ż. W przypadLu ,twi.r,i rrn u prru Zleieiriodawcę naruszenia przepisów por'r'ołanej rviiżej

.,r,o'u-n:]ub rriniejszej umo1vy, umowa zclstanie rozwLązana w trybie natychnriastowym'

3. Unrorva fi1oŻe bye rozwiązana ptzęZkaŻdą ze stron z zachawaniem trzyrriesięcznego

wypcłrviedzęnia ie skutkienr na konięc rniesiąca kalendarzowego.

4' W przypadl<u rozwiązania ltrb wygaśpięcia niniejszej umowy zwierzęta pozostają pod

opieką Z1ecerriobiorcy i na jego koszt'

1.

$8.

W spt.arł,aclr rrieuregulowanych niniejszą Llmową rnają zastosowanie

Cywilnego i przepisy o ochronie zwierząt'

Wszelkiezmianyumo\Ą'I/wymagaJązacirowaniaformypisemnej
pocl ry'gorenr niervaznoŚci.

przepisy Kodeksu

w postaci aneksu")
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$e.
Spraw.y Sporne wynikłe z niniejsze umowy tozsttzyga właściwy ze wzglęclu r:ra siedzibę

Ziecerriodawcy miej scow1' Sąd Powszechly.

$ 10.

Umowę spouądzono w trzech jednobrzmiących egzemp7atzach jeden egz. dla Zleceniobiorcy

i dwa egz. dla ZleceniodawcY.
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