
Umowa nr GKioŚ.RoL.7031.2.2020.Bs

Zawarta w dniu 0I.04,2020 roku w Pucku pomiędzy Gminą Puck z siedzibą w Pucku prry ul.
l 0 lutego 29 zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przęz:

mgr inż. Tadeusza Puszkarczuk - Wójta Gminy Puck

a organizacją pozytki publicznego Stowarzyszeniem, nr KRS 0000069730: Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ,,Animals" z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza
2, 84-207 Bojano, reprezentowanym przez:

a) Ewę Gebert - Prezesa OTOZ,,Animals"
b) Katarzynę Kownacką - Wiceprezes OTOZ ,,Animals",

§1.
1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy-Prawo Zamóńęń Publicznychzdnia29 stycznia2004r.

(Dz.U. z20l9r. poz.I843 ze zm.) Zleceniodawca powierza, aZleceniobiorca przyjmuje do
realizacji, zgodnie zprzepisami ustawy z dnią 2I sierpnia ]997 roku o ochronie nłierzqt
( Dz. U, z 20]9 r. poz. ]22 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pl<t 14 ustawy z dnia ] 3 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2019 r poz. 2010 ze zm.),
realizację zadania pod nazwą: zapewnienie opieki i miejsca w schronisku zabranym
bezdomnym psom z terenu Gminy Puck oraz przeprowadzanie akcji adopcyjnych.

2. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do wykonywania usług
polegających na:
a) zbieranie z terenu Gminy Puck bezdomnych psów które nastąpi w ciągu 24 godzin

od zgłoszenia,
b) transporcie zebranych psów orazbezdomnych kotów i umieszczęniu ich w schronisku

dlazwieruąt w Dąbrówce koło Wejherowa,
c) prowadzeniu ewidencji umozliwiającej identyfikację przejętych przez Wykonawcę

bezdomnych mvierząt, w przypadku adopcji psa, śmierci w tym śmierci przez uśpienie
konieczne będzie udokumentowanie tego zdarzęnia poprzez dostarczenię pIzez
Zleceniobiorcę kserokopii zaświadczenia lekarskiego lub umowy adopcji w rocmym
zestawieniu.

d) opiece nad bezdomnymi psami i kotami w schronisku dla zwierząt, gdzie po 14 dniach
kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji,

e) zapewnieniu bezdomnym psom i kotom odpowiedniej karmy i stałego dostępu
do wody oraz zapewnienie pomieszczęnia umożliwiającego właściwe ułozenie się
zwierzęcia., chroniącego przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z
dostępem do światła dziennego,

0 zapewnieniu bieżącej opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwierząt chorych,
rokujących wyzdrowienie, szczepieniu przeciwko wściekliźnie i innym chorobom
zakaźnym,

g) usypianiu ślepych miotów zńerząt zgodnie z ustawq o ochronie nłierzqt,
h) poddaniu u§lizacji zwłok zwieruąt w przypadku ich śmięrci,
D prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych

psów i kotów, przekazywaniu zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im
naleĘ ty ch warunków byto wy ch,

j) zapewnieniu dorywotniego bytu i opieki w schronisku dla rwierząt, zwierzętom które
nie zna|ańy nowego właściciela.

3. W celu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy
zZamawiającym.
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§2.
Wykonawcazobowiązuje się do ścisłej współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy Puck
Inspektorem ds. R.olnictwa, Leśnictwa i Melioracji Bartłomiejem Selke. Odłów możebyć
również prowadzony na wezwanie sołtysów sołęctw Gminy Puck (wykazw zńączniku).
Strony ustalają, ze Wykonawca prryjędzie zabraó psa lub odebrać kota w terminie
nie dłuzszym ńZ 24 godziny od uzyskania telefonicznego zgłoszenia od osób o których
mowa w ust. 1.

Z rarnienia Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest
Monika Baliszewska kierownik schroniska tel. 7 9 I -97 0-9 59.

§3.
UĘwane prry zbieraniu bezdomnych psów urządzenia i środki nie mogą stwarzać
zagrożenia dla ich Ęciai zdrowia, ani zadavłać im cierpienia.
D o przewo zu v,yłap arty ch zwier ząt uĘ w any b ę dzi e zamkni ęĘ, kryty samo chó d.
Transport zńerząt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu,
spełniającymi wymogi wskazane w art. 24 ustawy o ochronie zwierzqt.

§4.
Po humanitarnym odłowieniu zwierzęcia, o których mowa w § 1 , Zleceniodawca
zobowipuje się do poniesienia częściowych kosźów utrzymaniazwieruęciaw wysokości
1375 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc trrysta siedemdziesiąt pięć ńotych). Pozostałe
ko s źy bieżąc e go utr zy mania zwier zę cia le żą p o stronie Z l e c eni ob i o rcy.
Za zwierzęta które nie były odławiane przez Stronę umowy a zostńy odebrane po okresie
kwarantanny ,,zachipowane", odrobaczone, zaszczepione przeciwko wściękliźnie oraz
innym chorobom zakńnym, wysterylizowane lub wykastrowanę Zleceniodawca wypłaca
kwotę 1200 ń brutto (słownie: tysiąc dwieście ńotych ) w związku z utszlmańem
zwierzęciaw schronisku i dalszą opiekę.
Kwoty wymienione w ustępie I i 2 stanowią częściowy zslłrot kosztów utrrymania
odebranych zvvierząt w schronisku. Koszty zwlązane ze zbierurtiem, transportem oraz
koszty pobytu zwierz$, prze\<raczające kwoty wymienione w ustępie 1 ponosi OTOZ
Animals.
W wyjątkowych sytuacjach, pozostałe koszty wykaczającę poza zakres przedmiotu
umowy w tym vłyjazdy nocne zleceniodawca wypłaca kwotę 300 zł brutto (słownie
trzysta ńotych) określone w §1 poniesione podczas |ęczęnia zńerząt rannych i
poszkodowanych oraz poddanych specjalistycznym zabiegom weterynaryjnym.
Rozliczenia te następowały będą na podstawie faktury wystawionej przez lękarza
weterynarii.
Zleceniobiorca jest zobowiązarry skonsultować się zę Zleceniodawcą w każdym
przypadku gdy zachodzi konieczność wykonaniaszczególnie kosżownego zabiegu.

W przypadku szczególnie trudnych zleceń związartych z zaangażowaniem znacznych sił i
środków mozliwe będzie ustalenie innej kwoty za wykonanę zadania po uzgodnieniu z
Zleceniodawcą.
Kwota o której mowa w ustępie 1, 2 , 4 płatna będzie w terminie 14 dni od daty
przedłożeniaprzez Wykonawcę prawidłowo wystawionej noty księgowej, przelewem na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy nT 74 1020 1853 0000 9902 0068 9615.
Za dzięń zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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1. Wykonawcazobowiązuje się do umieszczania na stronie internetowej schroniska i lub na
Facebooku zdjęć zabranych psów wTaz z opisem w terminie 3 dni roboczych od ich
odłowienia.

§6.
Umowa zostaje zavłartana okres od dnia 0I.04.2020 r. do dnia 3I.03.202l r.

§7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadan

objętych niniejszą umową ptzez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie nłierzqt.

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia przepisów powołanej wyżej
ustawy lub niniejszej umowy, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

3. Umowa może być ronviązana przez kńdą ze stron z zachowaniem trzamiesięcznego
wypowiedz ęnia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. W prrypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej rrmowy zwierzęta pozostają pod
opieką Wykonawcy i na jego kosź.

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

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

pod rygorem niewazności.

§9.
Sprawy sporne wynikłe z nińejsze umowy rozstrryga właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiaj ące go miej scowy S ąd Powszechny.

§ 10.

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

SKARBNlK

Animals"

ENIOBIORCA

PREzEs
oGoLNo1-o,-SKlE6Inn .,

oĘRoNyzlriEY,y{;;
Eń,Gfert

KoNTRA


