
Umowa Nr 1 z dnia 2 stycznia 2018 roku

Zapewnienie właściwej opieki orłz znajdowanie nowych właścicie§ dla bezdomnych
psów z terenu Gminy Markusy

Zawaftaw dniu l2-05.2al7 roku pomiędzy:

Gminą Markusy z siedzibą w Markusach, Markusy 82,82-325 Markusy

reprezentowanąpr"śz| Dorotę Wasik - Wójta Gminy Markusy

przy kontrasygnacie: Heleny Stefanskiej- Skmbnika Gminy Markusy

FilP_ 57&31_06_288

^Naną 
dalej,jZleceniodawcą"

a

Stowarzyszeniem występującym pod naniuąOgólnopolskie Towarrystwo Ochrony ZwierątOTOZ

,$nimals" z siedzibą w Bojanie, 84-207 Bojano, ul. Rzemieślńcza2, zarcjeśrowane w rejestze

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego wl§z §ąd Rejonowy dla Miasta Gdyni pod numerem

KRS 0000069730 reprezento}yan)m przęz:.

1) Prezesa OTOZ,,Animalś'- Ewa Gebert

2) Wicepre z-es OTOZ,,.Ąnimals" - Aleksandra Pawlak

zv{anymw dalszej czę*iumowy,,Zleceniobiorrcąo'.

Zwierzę, jako istota Ęjącą zdolna do odczuwania cierpieńa, nie jest rzę,cą. Człowiek jest mu winien

poszanowanie, ochronę i opieĘ.

W frybie art. 1 ust 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ochronie zvłierąt ( tj. Dz.U. z20I7 poz.1840

ze zlrnianami ) celem realizacji zadń zutiązanych z właściwym postępowaniem zs złłierątani i

ochrona ptzsd bezdomnymi zvtierzętani oruz poszukiwaniem nowych właścicieli dla rwierząt

: postanawia się, co następuje:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie usfug polegających na: przejęciu opieki nad kzdomnymi psami z

terenu Gminy Markusy, które bęĄ umieszczane w §chronisku dla BezdomnychZwienąt w Tczewie,

gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszłzepione i będą oddawane do adopcji. Psy zterenu Gminy

Markusy będą humanitarnie odławianę prrnz Z|eceniodawcę i przekazarc dla Zlecęńobiorcy który

dostarczy psa do Schroniska na kosź Zleceniodawcy.

§2

1. Odławianiu podlegaó będą zwierzęĘ które ucieĘ, zabłąkały się lub zosta§ porzucone przez

cźowieką a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką któĘ doĘd

pozostawaĘ.
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2. Odławianie złlietątĘdzie wykonywane w sposób :

1) okresowy - z podaniem do publicznej wiadomości na co najmniej 2l dni przed planowanym

terminem rozpoczęcia odławiania mtierąt bezdomnych.

2) §tały - w przypadku zgłoszenia o zwierzętach przeĘwających bez opieki w miejscach publicznych,

w szczngólności chorych lub stanowiących zagrożenie.

3. Kosź odławiania bezdomnych nlierrĄ z terenu GmĘ Markusy ponosi Gmina Markusy.

4,Kosńtansportu odłowionych bezdomnychmlierąt z terenu Gminy Markusy do Schroniska

Zvłierąt w Tczewie ponosi Gmina Markusy.

§3

l. Dla realizacji zadńprzyjmuje się, żn za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje

się wypłacić Zleceniobiorcy lrwotę w wysokości 2.000,00 zł ( dwa tysĄce ńoĘch brutto ) zaprzyjęcie

do schroniska l psą jego utrzymanie oraz7a przygotowanie zuńerąciado adopcji.

2. Powższa kwota stanowi czę*;iowy koszt utrzymania zulierz-ąt, pozostałe koszty ponosi

zleceniobiorca.

Środki finansowe Ędą przekarywane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr konta 81 1020 1909

0000 3402 0107 9615, w terminie 14 dni od daty przedłożeniapri?śa,wykonawcę rachunku.

3. Za dzień zapław unEe się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§4

Umowa zosĘe zav,lafiana okres od dnia 1 styczrria 2018 roku do 31 grudnia 20l8 roku.

§5

1. Zleceniodawca zasbzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadan obję§ch

niniejsą umową przez Zleceniobiorcę zn szszngólnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów

ustałvy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie nłlietząt ( tj. Dz.U. z20I7 poz.1840 zp zlnianani ).W
przypadku stwierdzenia ptzez zamawiającego naruszenia przepisów przytoczonej ustawy, niniejsza

umov/a zostarrie roz*tiązana w Ębie natychmiastowym.

2. Zleceniobiorca oświadcn,'ż posiada wszelkie pra\Mem przewidziane uprawnienią kwalifikacje,

wlposażenie, sprzęt do wykonania przedmiofu umowy.

§ó

1. Umowa może być rozvłiązanaprznzkażĄze stron zzachowaniem 3-miesięcznego

(trz]miesięcznego) wypowiedzenia.

ż. Zle*eniodawca zasfizega sobie możliwość ronńązanianiniejszej urnowy bez wypowiedzenia w

raĘcego naruszenia prznz Zleceniobiorcę jej ustaleń.



§7

l. W sprawach nieuregulowanych niniejsą umo}vą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie miany umowy wymagąią dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Do kontaktów w imieniu Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą jest upoważtiona osoba ząmuJąca

stanowisko ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Markusy ( telefon 55 23943-95 ).

§8

Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy ro7*stzyga,właściwy, ze względu na siedzibę

Zleceniodawcy mĘscowy Sąd Powszechny.

§9

Umowę sporądzono w czterechjednobrmriągych egze,mplaruach;trzy egz. dla Zleceniodawcy i jeden

dla ZleceniŃiorcy.

zleceniodawca zleceniobiorca
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Helena Stfffańska


