
UMOWA NR  ………….. / 2013 

 

 

Zawarta w dniu ………………. pomiędzy pomiędzy Gminą Miejską  Łeba, 

ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba , reprezentowaną przez 
Burmistrza Miasta Łeby - Andrzeja Strzechmińskiego  
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta Łeby - Anny Trojanowskiej zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą”,  

a  

Organizacją pozarządową : Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ 

„Animals” z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 – 391 Gdynia, reprezentowaną 
przez: 

Ewę Gebert – Prezesa OTOZ „Animals” 

Edytę Dawidowską – Wiceprezes OTOZ „Animals”, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”. 

 

 

§ 1 

 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie usług polegających na: 

 

a. Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Miejskiej Łeba, które 

będą  umieszczane w schronisku dla zwierząt, gdzie po 15 dniach kwarantanny 

zostaną zaszczepione,kastrowane lub sterylizowane i będą oddawane do adopcji, 

b.  Zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla 

bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Łeba, 

c.  Przyjmowaniu odłowionych, 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, umożliwiającymi 

zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody; 

d.  Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczeniu 

przyjętych zwierząt rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt. 
e.  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; 

f.  Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez 

zleceniobiorcę bezdomnych zwierząt. 
2.      W celu realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Strażą 
Miejską w Łebie, służbami porządkowymi oraz Urzędem Miejskim w Łebie. 

 

§ 2 

 

1. W ramach  Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do  odbioru bezpańskich zwierząt 
w ciągu 24 godzin od wezwania przez Zleceniodawcę. W przypadku zwierząt 
uczestniczących w zdarzeniach drogowych i nagłych wypadkach Zleceniobiorca zobowiązany 

jest do odbioru zwierząt w ciągu 2 godzin od wezwania przez Zleceniodawcę. 



2. W sytuacjach nagłych, zdarzeniach drogowych gdy życie lub zdrowie zwierzęcia jest 

poważnie zagrożone, Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić zwierzęciu niezwłoczną 
opiekę weterynaryjną w niezbędnym zakresie. Dalszą opiekę nad zwierzęciem przejmuje 

Zleceniobiorca. 

 

§ 3 

 

1. Do przewozu wyłapanych 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 2003 roku Nr 106 poz.1002, z 2004 roku Nr 69 poz.625, Nr 

92 poz.959, z 2005 roku Nr 33 poz.289, Nr 175 poz.1462). 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością i 

zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

4. Zleceniobiorca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych urządzeń i 

narzędzi. 

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie 

zamówienia. 

6. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i 

należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy. 

7. Zleceniobiorca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zleceniodawcy 

przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Zleceniobiorca 

odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia 

głównego. 

 

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma kwotę : 1500 zł brutto za jedno 

odebrane zwierzę, niezmienne przez czas trwania umowy. Kwota ta pokrywa częściowe 

koszty utrzymania i opieki nad zwierzęciem, w szczególności: odbiór psa z terenu Gminy 

Miejskiej Łeba, bieżące utrzymanie psa i typowa opieka weterynaryjna, sterylizację i 

kastrację wszystkich psów przyjętych do schroniska z Łeby, prowadzenie ewidencji 

przyjętych zwierząt  oraz  przygotowanie zwierzęcia do adopcji, pozostałe koszty ponosi 

Zleceniodawca. 

2. Ostateczna kwota zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby zwierząt odłowionych 

na terenie Gminy Miejskiej Łeba, potwierdzonej w protokole zatwierdzonym przez 

Zleceniodawcę i ceny jednostkowej określonej w ust.1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 5 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi notami miesięcznymi za faktyczny zakres usług 
wykonanych w każdym miesiącu. 
2. Podstawą do wystawienia noty i naliczenia w nocie należności będzie pisemny protokół, o 
którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. Wystawienie noty nie wymaga podpisu Zamawiającego. 
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
noty przez Zleceniodawcę. 
 

 



§ 6 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 4 ust.1. 

2. Za jednodniową zwłokę oraz nieprawidłowość w wykonaniu przedmiotu umowy 

Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust.1 

za każde jedno zwierzę. 
 

 

§ 7 

 

Zleceniodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego umieszczania  na stronie internetowej 

 Gminy zdjęć psów  odłowionych.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu zwierząt ich 

właścicielom, którzy zgłosili się po ich odbiór, a które nie zostały jeszcze adoptowane. 

 

 

§ 8 

 

1. Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zobowiązują się zapewnić całodobowe przyjmowanie 

zgłoszeń, dotyczących bezdomnych zwierząt, oraz zwierząt uczestniczących w zdarzeniach 

drogowych i nagłych, 

2.Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego 

jest : Wojciech Siwczyński oraz Marek Lacher, natomiast wszelkie przypadki bezdomnych 

psów oraz przypadki zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych i nagłych 

wypadkach na terenie Gminy Miejskiej Łeba należy zgłaszać pod numer tel.: 504247588. 

3. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy 

jest : Edyta Dawidowska Wiceprezes OTOZ Animals – numer telefonu kontaktowego 

509556632. 

§ 9 

 

Koszt szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzęciem ponosi Zleceniobiorca. 

 

 

 

 

§ 10 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.04.2013 r.  do 31.03.2014 r. 

 

 

§ 11 

 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań 
objętych niniejszą umową przez Zleceniobiorcę  ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 

r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę naruszenia 

przepisów przytoczonej ustawy, niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie 

natychmiastowym. 

 

 



 

 

 

 

§ 12 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego 

(trzymiesięcznego) wypowiedzenia. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez 

wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustaleń. 
 

 

   § 13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i innych przepisów właściwych dla przedmiotu umowy. 

 

 

   § 14 

 

Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy poddawane będą orzecznictwu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

   § 15 

    

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 


