
UMOWA Nr 272.54.2017 ZT

Zapewnienie właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów
z terenu Gminy Gniewino

Zawarta w dniu 31.03.2017 r. w Gniewinie pomiędzy:

Gminą Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
NIP: 588-21-25-449
reprezentowaną przez Zbigniewa Walczaka - Wójta Gminy Gniewino
zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą"
a
Organizacją pozarządową:
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals"
z siedzibą w Bojanie, ul. Rzeźnicka 2, 84-207 Bojano
NIP: 967-11-06-138
reprezentowaną przez:
Ewę Gebert - Prezesa OTÓŻ „Animals"
Edytę Dawidowską- Wiceprezes OTÓŻ „Animals", zwaną dalej „Zleceniobiorcą"

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę. W trybie art. 3 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r. póz. 856 z późn. zm.) celem realizacji zadań związanych
z właściwym postępowaniem ze zwierzętami i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami
oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla zwierząt postanawia się, co następuje:

§1.

1. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 2004 roku
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2013 r. póz. 856 z późn. zm.)
oraz art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U z 2013 póz. 1399 z późn. zm.), zadanie publiczne i zobowiązuje się
wykonać je w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług polegających na:
ł) Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Gniewino, które będą umieszczane

w schronisku dla zwierząt w Dąbrówce, gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną
zaszczepione przeciwko chorobą zakaźnym, wściekliźnie oraz będą oddawane do adopcji;

2) Zapewnieniu opieki oraz znajdowaniu nowych domów dla bezdomnych psów z terenu
Gminy Gniewino;

3) Humanitarnym zbieraniu zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn
bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej
egzystencji, objęciu bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń
chroniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła
dziennego, przetrzymywaniu w humanitarnych warunkach, umożliwiających odpowiedni
ruch zwierzęcia, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;

4) Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczeniu przyjętych zwierząt
rokujących wyzdrowienie, sterylizacje i kastracje, profilaktykę w tym szczepienie zwierząt;

5) Prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów-



poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt i przekazywaniu do adopcji osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe;

6) Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez Zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt.

W celu realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Referatem
Straży Gminnej i Bezpieczeństwa Urzędu Gminy Gniewino z siedzibą w Kostkowie oraz
służbami porządkowymi. Telefon całodobowy do przyjmowania zgłoszeń 604-286-607,
606-272-059.

l . Do przewozu zabranych zwierząt używany będzie zamknięty, kryty samochód.
2. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu, spełniającymi

wymogi wskazane w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2013 r. póz. 856 z późn. zm.).

3. Zabrania się:
1) Transportu zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych

od matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków;
2) Przeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia.

§3.

1. Za wykonanie zadania o którym mowa w § l ust. 2 Zleceniodawca zobowiązuje się
do zapłacenia kwoty 1400,00 zł za każdego psa, co stanowi częściowy zwrot kosztów
utrzymania psa w schronisku, pozostałe koszty wykonania niniejszej umowy ponosi
zleceniobiorca,

2. W przypadku przywiezienia psa przez Zleceniodawcę lub osobę prywatną (po uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą), lub gdy w ciągu 2 tygodni odnajdzie się właściciel psa kwota wymieniona
w § 3 ust. l zostanie zmniejszona o 200,00 zł.

3. Zleceniodawca dokona zapłaty przelewem na konto Zleceniobiorcy tj. OTÓŻ Animals
nr 74 1020 1853 0000 9602 0068 7616 w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby
Zleceniodawcy.

§4.

Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zobowiązują się do umieszczania na swoich stronach
internetowych zdjęć psów odłowionych, w ciągu 40 godzin od przyjęcia psa do schroniska

§5.

Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, dotyczących
bezdomnych zwierząt.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez
Zleceniodawcę nr tel. interwencyjnego 604-286-607 oraz do natychmiastowej reakcji w sytuacji
poszkodowanych zwierząt po wypadkach komunikacyjnych.

§6

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia O l .04.20 1 7 r. do 3 1 .03 .20 1 8 r.



§7.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych
niniejszą umową, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. póz. 856 z późn. zm.).
W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę naruszenia przepisów wyżej przytoczonej ustawy,
niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§8.

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego
(trzymiesięcznego) okresu wypowiedzenia.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustaleń.

§9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10.

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy miejscowy Sąd Powszechny.

§11.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

.










