
Umowa nr GKioŚ,RoL.7031.2.2021.B§

zawana w dniu 01.04.202l roku w Pucku pomiędzy GmĘ Puck z siedzibą w Pucku przy ul.
10 Iutego 29 zwanym dalej Zleceniodawcą reprezento\łaĄ.m prz€z:

mgr iM. Tadeusza PuszkarczŃ _ Wójta Gminy Puck

działającego prry kontrasygnacie skalbnika ominy Puck,

a

organizacją poirytki publicztego stowarzyszęniem, nr KRs 0000069730: ogólnopolskim
Towarzystwem ochrony ZńerĄ oToZ ,,Animals" z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemi€ślnicza
2, 8Ł207 Bojano, reprezento9łanyfi plzez:

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

§1.
l. Na podstawie art. 4 pkt 8 u§tawy-Prawo Zamówień Publicznych z dńa29 st!c2ńa2004r.

(Dz.U. z20l%- poz.l843 ze zrrr.) Zleceniodawc a pońerz4 a Zleeeńobiorca przaj muje do
r€alizacji, zgodnie z przopisarai ustawy z dnia 2] sielpnia 1997 roku o ochlohie zwielą,
( Dz, U. z 20]9 | poz. ] 22 ze zm.) orazart.3 ust.2 pkt 14 ustqwy 2 dnia ] 3 września 1996
foku o ulrzymaniu czysłości i pouqdku w qminąch (Dz_ U. 2 2019 t poz. 2010 ze zm.),
realizację zadania pod nazwą: zapewnienie opieki i miejsca w schronisku zabranym
bezdomnym p§om z terenu Gminy Puck oraz przeprowadzanie akcji adopcyjnych.

2. Wykonawca w rźrmach rea|izacji zadania ż§bońęĄl]y jest do wykonywania usług
polegających na:
a) zbieranie z terenu Gminy Puck bezdomnych psó\ł które na§Ępi w ciągu 24 godżn

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

dla zwierąt w Dąbrówce koło Wejherowa,
c) prowadzeniu ewidencji umożiwiającej identyfikację przę:ęych przęz Wykonawcę

bęzdomnych zwierąt, w przypadku adopcji psa, śmięrci W tym śmierci przez uśpienie
koniecane będzie udokumęntowanię tego żl'arzgńa poprzez dostarczeni€ przez
Zleceniobiorcę kserokopii zaświadczenia lekarskiego lub umowy adopcji w rocanym
zestawieniu.

d) opiece nad bezdomnymi p§ami i kotami w schronisku dla zwierząt, gdzie po 14 dniach
kwamntarrny zo§taną zaszczepione i będą oddawane do adopcji,

e) zapęWnieniu bezdomnym psom i kotom odpowiędnięj karmy i stałego dostępu
do wody oraz zapewnienie pomieszczenia umozliwiającego włŃciwe ułożenie się
zwierącia., chrcniącęgo przed zimnem, upałem i opadami atmosferycanymi z
dostępem do światła dziennego,

f) zapewnieniu biezącęj opieki weterynaryjnej polegającej na leczeniu zwięrąt chorych,
rokujących wyzdrowienie, szczępieniu przeciwko wściekliźnie i innym chorobom
zakaźnym,

g) usypianiu śleprah miotów zwierąt zgodnie z ustawq o ochronie zwielzql,
h) poddaniu utylizacji z\\łokz\łierząlw prrypadku ich śmięrci,
i) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezierria nowych domów dla b€zdomnych

psow i kotóĘ przekazywaniu zwierząt do adopcji pod wafunkiem zapewnienia im
nąlężytych walunków bytowych,

j) zapewnieniu dożywotnięgo b},tu i opieki w schonisku dla zwierąt, zwierzętom któIe
nie znalaży nowego właściciela.
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W celu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy
z Zamawiającym.

§2.
Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy Puck
Inspektorem ds. Rohictwa, Leśńctwa i Melioracji Bartłomiejem sęlke. odłóW może być
również prowadzony na wezwanie soĘsów sołectw Gminy Puck (wykaz w załączniku).
Strony u§talają, że Wykonawca ptzyjedzie zabrać psa lub odebrać kota w terminie
nię dłrl:szym r\iż 24 Eodziny od uryskania telefonicznego zgłoszeńa od osób o których
mowa w ust, 1.

Z ramlęnia Zleceniobiorcy za wykonanie prz€dmiotu umowy odpowiedzialna jest
Monika Baliszewska kierownik schroniska tel.'79I-970-959.

§3.
Użrywanę ptq zbieraniu bezdomnych psów urządzenia i środki nie mogą §twaEać
za9rożenia dla ich irycia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
Do przewozu wyłapanych zwierząt uąlłany będzie zamknięry kq,ty §amochód.
Transpoń zwierąt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu,
spełniającymi wymogi wskazale w art, 24 ustawy o ochronie zwierzq! .

§4.
Po humanitamym odłowięniu z\,łięrącla, o których mowa w § l , Zleceniodawca
zobowiązuje się do poniesienia częściowych kosźów utrzymania zwierzęcia w wysokości
I3'I5 ń. bł'utto (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych). Pozostałe
koszty bieącego utrzymania zwierzęcia leżą po stronie Zleceniobiorcy.
za zńęęĘtaklóre ńe były odlawiane przez stronę umowy a zostały odebrane po okesie
kwarantanny ,,zachipowane", odrobaczonę, zaszczrpione przeciwko wściekliźnie oraz
innym chorobom zakaźnym, wysterylizowane lub wykastlowane Zleceniodawca wyfaca
kwotę 1200 zł brutto (słownie: ty§iąc dwieście złotych ) w młiązkll z utrzymaniem
zwierzęcia w schronisku i dalsą opiekę,
Kwoty wymienione w ustępie 1 i 2 §tanońą częściowy zwrot kosźów utrż7mania
odebranych z,łrieląt w schronisku. Koszty związane ze zbieraniem, tanspońem oIaz
koszty pob}tu vłłiętąl przfklacz^jące kwoty wymienione w uśępie l ponosi oToz
Animals.
W wyjątkowych s}łuacjach, pozo§tałe ko§zty wykraczające poza zakłes przedmiotu
umowy w tym wyjazdy nocne zleceniodawca wypłaca kwotę 300 zł brutto (słovnie
tzysta złotych) okeślonę w §l poniesione podczas leczenia zwielząt mnnych i
poszkodowarrych oraz poddanych sp€cjali§tycaym zabi€gom węierynaryjnym.
Rozliczenia te następowały będą na podstawie faktury wy§tawionej ptzez \ekatza
weterynadi.
Zleceniobiorca jęst zobowiązany skonsultować się ze Zlec€niodawcą w kaźidym
przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania szczególńe kosźownego zabiegu.
W przypadku szczególnie trudnych zleceń zwięĄĄych z zaaĄgńowaniem znacznych sił i
ślodków możliwe będzie ustalenie innej kwoty za uykonan€ zadania po uzgodnieniu z
Zleceniodawcą.
Zleceniodawca wpłaci z tyfułu gotowoś.i interwencyjn€j, tj. dyspozfcyjności
tlanspoltu, obsługi interwęncyjnej, zapewnienia miejsca dla psów i kotów z Gminy Puck
w Schonisku w Dąbrówce kwotę 6150 zl brutto (5000 zl netto) płatną jednonzowo na
cały lok obowiązywania umowy, po wystawieniu przez Zleceniobiorcę noty księgowej w
ciągu pierwszego mie§iąca obowiąąlwalis umotrT.
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8. Kwota o któĘ mowa w usĘpię 1,2,4 płatna będzie w tęrminię 7 dni od daty
pnedłożrcńa przsz\łykonawcę prawidłowo wystawionej noty księgowej, przelewem na
rachunek baŃowy Zleceniobiorcy nr 74 1020 1853 0000 9902 0068 9615.

9. 7,a dźeń zapłaty \znaję się dzień obciążenia rachuŃu bankowego Zamawiającego,

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

Facebooku zdjęć zabralych psów wTaz z opisem w tęrminie 3 dni roboczych od ich
odłowienia.

§6.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.04.202| t. do dńa 3|.03.2022 t.

§7.
|. zamawiająly zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadń

objętych ńniejszą umową przez Wykonawcę ze szczególrlym uwzględnieniem
pEę§trzegania przepi ńw ustaray o ochrunie zwierzqt,

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia prżępi§ów powołanej wyzej
ustawy lub niniejszej umowy, umowa zostanie lozwiązana w Ębie natychmiastowym.

3. Umowa moze być rozłłięala plzez kńdą zę ston z zachowaniem trzymiesięcznego
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. w przypadku rozwiązalia lub wygŃnięcia niniejszej umowy zwierzęta pozostają pod

opieką Wykonawcy i najego kosa.

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

Cywilnego i przepisy o ochrońe zwierząt.
2. Wszelkię zrriany umorły wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu,

pod rygorem nieważlości.

§9.
Sprawy spome wynikłe z niniejsze wnorły rożstrzyga właściwy ze względu na siedzibę

Zamawiaj ącego miejscowy Sąd Powszechny,

§ 10.

Umowę sporządzono w trzęch jednobrzmiących egzemplarzach jeden egz. dla wykonawcy

i dw a e gz. dla Zamaw iaj ącego.
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