






Umowa nr GKioŚ.RoL.7031.2.2018.B§

Zawarta w dniu 03.04.2018 roku w- Prrcku pomiędz,u* Gminą Puck z siedzibą w Pucku przy ul.
10lutego 29 zTł,anym <iaiej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:

mgr inż. Tadeusza Puszkarczuk - Wójta Gmin_v Puck

a organizacją pożytki publicznego Stowarzyszeniem. nr KRS 0000&j9730: Ogólnopolskim
ToBarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ,,Animals" z siedzibą w-Bojanie. ul. Rzemieślnicza
2, 84,207 Bojano, reprezentowanym przez:

Ewę Gebert - Prezesa OTOZ.,Animals"
Aleksandrę Pawlak - Wiceprezes OTOZ ..Alimals", zrł,aną dalej Zleceniobiorcą.

§1.
i. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych z, dnia ż9 stycznia 2004r.

(Dz.U . z 201,7 . poz.l579 ze zm.) Zleceniodawca pow-ierza, a Zleceniobiorca prąjmuje do
realizacji. zgodnie z przepisami uslawy z dnia 2l sierpnia ]997 roklt o ochronie zy,ierzqt
( Dz. U. z 2017 n poz. 184() ze zm.) oraz art. 3 ust, 2 pkt 14 tlsttlvy z dnia 13 września
]996 roku o utrzymafiiu czyslości i porzqdku w gminaclt (Dz, U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm.), realizację zadania pod r-razwą : zapewnienie opieki i miejsca w schronisku
zabranym bezdomnlvm psom z terenu Gnriny Puck oraz przeprowailzanie akcji
adopcyjnych.

2. Wykonawca w ramach realizacji zadania zoborł,iązany jest do Tłykonywania usług
polegających na:
a) zbieranie z terenu Gminy Puck bezdomnych psów które nastąpi rv ciągu 24 godzin

od zgłoszenia,
b) transporcie zebranych psów oraz bezdomnych kotów i umieszczeniu ich w schronisku

dla nł,ierząt w Dąbrówce koło Wejherorva,
c) proł,adzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Wykonaw-cę

bezdomnych zwierząt, w przlpadku adopcji psa. śmierci w tynr śmierci przez uśpienie
konieczne będzie udokumęntowanie tego zdarzenia poprzez dostarc zenie przez
Zleceniobiorcę kserokopii zaświadczenia lekarskiego lrń rrmowy adopcji lv roczn,vm

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

kwarantanny zostal,ą zas7,czępione i będą oddawane do adopcji,
e) zapewnieniu bezdomnynr psom i kotom odpowiedniej karmy i stałego dostępu

do wody oraz zapelłnienie pomieszczenia umoźliwiającego właściwe ułozenie się
z,wierzęcia., chroniącego przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z
dostępem do śll iatla dzienncgo.

i) zapewnieniu bieźącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zlvierząt chorych.
rokujących wyzdrowienie. szczepieniu przecirvko wściekliznie i innym chorobom
zakźnl,m,

g) usypianiu ślepych miotów zwierząt zgodnie z ustawq o ochronie zwierzql,
h) poddaniu utylizacji zwłok zwierząt w przypadku ich śmierci,
i) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomni,clr

psów i kotów. przekazywaniu zsłierząt do adopcji pod warunkiem zaper,vnienia im
należl.tych rvarunków bytor.lych,

j) zapeiłnieniu dożywotniego bytu i opieki rł,schronisku d|a zwierzą| zwierzętom które
nie znalazły nowego właściciela.



l,

3. W celu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej wspóĘracy
zZamawiającym.

1.

§2.
Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej wspóĘracy z pracownikiem Urzędu Gminy Puck
Inspektorem ds, Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji Bartłomiejem Selke. Odłów może byó
równieź prowadzony na wezwanie soĘsów sołectw Gminy Puck (wykaz w załącmiku).
Strony ustalają, że Wykonawca ptzyjedzie zabrać psa lub odebraó kota w terminie
nie dfuzszym ńż 24 godziny od uzyskania telefonicznego zgłoszeńa od osób o których
mowa w ust, 1.

Zamawiający zapewniakontaktpodnumeramitelefonu:58-673-56-47,734-189-693.
Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest
Aleksandra Pawlak tel, 509 556 632 i inspektor OTOZ Animals nr teletbnu całodobowy:
7ż1 933 280

§3.
Używane przy zbierariu bezdomnych psów urądzenia i środki nie mogą stwarzać
zagrożeńa dla ich źycia i zdrowia, ani zadautaó im cierpienia.
Do przewozu wyłapanych zwierząt używany będzie zamknięty, kryty samochód.
Transport zwierąt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu.
spełniającymi wymogi wskazane w art. 24 ustawy o ochronie zwierzqt.

§4.
Po humanitamym odłowieniu ztlu.terzęcia, o których mowa w § 1 , Zleceniodawca
zobowiązuje się do poniesienia częściowych kosźów utrzymania zwierzęcia w wysokości
1375 ń. brutto (słownie; jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych). Pozostałe
koszty bieżącego utrzymania zwierącia leżą po stronie Zleceniobiorcy.
Za zvlierzętaktóre nie były odławiane przez Stronę umowy a zostały odebrane po okesie
kwarantanny ,,zachipowane", odrobaczone, zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz
innym chorobom zakaźnym, wysterylizowane lub wykastrowane Zleceniodawca wypłaca
kwotę 1175 zł brutto (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złoĘch ) w związkl z
utrzymaniem zwierzęcia w schronisku i dalszą opiekę.
Kwoty wymienione w ustępie l i 2 stanowią częściowy zwrot kosztów utrz}łrnania
odebranych zwierząt w schronisku. Koszty związane ze zbieraniem, transportem oraz
koszty pob$u zwierząt przekraczające kwoty wymienione w ustępie 1 ponosi OTOZ
Animals.
W wyjątkowych synracjach, pozostałe koszty wykraczaj ące wza zakres przedmiotu
umowy w tym wyjazdy nocne zleceniodawca wlpłaca kwotę 300 zł brutto (słownie
trzysta złotych) okeślone w §1 poniesione podczas leczenia zwieruąt lalnyoh i
poszkodowanych oraz poddanych specjalistycznym zabiegom weterynaryjnym.
Rozliczenia te następowały będą na podstawie faktury wystawione1 przez lekarza
weterynarii.
Zleceniobiorca jest zobowiązany skonsultować się ze Zleceniodawcą w kżdym
przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania szczególnie kosztownego zabiegu,

W przypadku szczególńe trudnych zleceń zwięanycb z zaangżowaniem znacmych sił 1
środków możliwe Ędzie ustalenie innej kwoty za wykonane zadania po uzgodnieniu z
Zleceniodawcą.
Kwota o której mowa w ustępie 1, 2 , 4 płatna będzie w terminie 14 dni od daty
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej noty księgowej, przelewem na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 74 t0201853 0000 9902 0068 9615.
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8, Za dzień zapłaty wnĄe się dzień obciąźenia rachuŃu bankowego Zamańającego.

§5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na strońe intemetowej schroniska i lub na

Facebooku zdjęó zabranych psów wraz z opisem w terminie 3 dni roboczych od ich
odłowienia.

§ó.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.04.2018r, do dnia 31.03,2019 r.

§7.
|. Zamańający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonl.wania zadań

objętych niniejsą umową przez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania ptzepisów ustawy o ochronie zwierząt.

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia przepisów powołanej wyżej
ustawy lub niniejszej umo!\T. umowa zostanie rozwi7ana w trybie natychmiastowym.

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzyrniesięcznego
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy zwierzęta pozostają pod
opieką Wykonawcy i najego koszt,

§8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i przepisy o ochronie zvńerząt.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu,

pod rygorem niewżności.

§9.
Sprawy spome włtikłe z niniejsze umowy rozstrzyga właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego miejscowy Sąd Powszechny.

§ 10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egz. dla wykonawcy
i dwa egz. dla Zamawiającego.
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