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UMOWA

Przeprowadzanie interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt,
zapewnienie właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dła bezdomnych psów z

terenu Miasta i Gminy Nowy Staw

Zawarta w dniu 02.01.2013 r. pomiędzy :
Gminą Nowy Staw ul Bema l, 82 - 230 Nowy Staw zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą",
reprezentowaną przez:
Jerzego Szałacha - Burmistrza Nowego Stawu
przy kontrasygnacie Krystyny Wojniewicz - Skarbnika,
a
Organizacją pozarządową : Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTÓŻ „Animals" z
siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 — 391 Gdynia, reprezentowaną przez:
Ewę Gebert - Prezesa OTÓŻ „Animałs"
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 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 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

l .Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z póz.
zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r,, póz. 391 z póz. zm.), realizację zadania publicznego,
a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w
mniejszej umowie.
2.Przedmiotem umowy jest wykonanie usług polegających na: przejęciu opieki nad bezdomnymi
psami z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw, które będą umieszczane w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Tczewie, gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą
oddawane do adopcji. Psy z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw będą humanitarnie odławiane i
dostarczane do schroniska przez Zleceniodawcę.
3.Przeprowadzanie interwencji oraz reagowanie w przypadkach zgłoszeń dotyczących
niehumanitarnego traktowania zwierząt.
4.Prowadzenie działań interwencyjno-profiłaktycznych dot. zwierząt z terenu Miasta i Gminy
Nowy Staw:

a. interwencjach w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt na terenie Miasta i
Gminy Nowy Staw,

b. zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych psów z
terenu Miasta i Gminy Nowy Staw,

c. przyjmowaniu odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do
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samodzielnej egzystencji, objęcia 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, leczenie przyjętych zwierząt
rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie oraz innym
chorobom zakaźnym,

e, prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów -
poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,

f, prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt,

5.W celu realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Policją i
Urzędem Miejskim w Nowym Stawie.

§2

L Dla realizacji zadań przyjmuje się, że za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca
zobowiązuje się wypłacić kwotę w wysokości 2000 zł brutto, jako częściowy zwrot kosztów
poniesionych przez schronisko z tytułu: odrobaczenia, szczepienia, zaczipowania, sterylizacji,
utrzymania oraz za przygotowanie zwierzęcia do adopcji.
2.Środki finansowe będą przekazywane na konto nr : 81 1020 1909 0000 3402 0107 9615 w
terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Zleceniobiorcę noty księgowej na koniec każdego
miesiąca.
3.W przypadku szczególnie trudnych zleceń związanych z zaangażowaniem znacznych sił i
środków możliwe będzie ustalenie innej kwoty za wykonanie zadania po uzgodnieniu z
Zleceniodawcą.

§3

Zleceniodawca zobowiązuje się do postawienia kojców z wyposażeniem ( budy, podesty) dla
bezdomnych psów z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw ( ilość kojców do uzgodnienia, zależna od
przewidywanej ilości bezdomnych psów z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw),

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§5

l .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 (t, j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z
póz. zm.).
2.W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę naruszenia przepisów przytoczonej ustawy,
niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.
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§6
ł.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.
3.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych
niniejszą umową przez Zleceniobiorcę ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002
z póz. zm.).

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§8

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

§9

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

Zleceniodawca
Gmina Nowy Staw
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