
UMOWA NR  7/2013 

zapewnienie właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

z terenu Gminy Kaliska 

 

zawarta w 10.01.2013 roku pomiędzy:  

Gminą Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, zwanym w dalszej części „Zleceniodawcą”, 
reprezentowanym przez  

Sławomira Janickiego – Wójta Gminy Kaliska  

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”. 

 

 

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę. W trybie art. 3 Ustawy o Ochronie Zwierząt i celem realizacji zadań 
związanych z właściwym postępowaniem ze zwierzętami i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 
oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla zwierząt postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisami Ustawy o 
Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 ze zm.) oraz art. 3 
ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (tj. 
Dz.U. z 2012 roku, poz. 391), realizację zadania publicznego, a Zleceniobiorca zobowiązuje się 
wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

 

2. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie usług polegających na: 

a) Humanitarnym zbieraniu bezpańskich psów  z terenu Gminy Kaliska w przypadku braku ich 
odłowu przez Zleceniodawcę oraz odbiór psów od Zleceniodawcy, Prowadzeniu działań 
interwencyjno - profilaktycznych dotyczących psów z terenu Gminy Kaliska 



b) Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Kaliska, które będą umieszczane w 
domach tymczasowych, oraz w schronisku dla zwierząt "OTOZ Animals" 83-200 Starogard 
Gdański, ul. Hermanowska 24, gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą 
oddawane do adopcji.  

c) Zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych psów z 
terenu Gminy Kaliska 

d) 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; 

e) Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczeniu przyjętych zwierząt 
rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt - przy czym w sytuacjach nagłych, gdy życie lub 
zdrowie zwierzęcia jest poważnie zagrożone, Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić 
zwierzęciu niezwłoczną opiekę weterynaryjną w niezbędnym zakresie. 

f) 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; 

g) Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez zleceniobiorcę bezdomnych 
zwierząt. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia, zezwolenia i 
decyzje do zgodnego z prawem wykonania niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 z należytą 
starannością, z przy zachowaniu zasad bhp i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 
106 poz. 1002 z późn, zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391) i wydanymi na ich podstawie przepisami 
wykonawczymi, normami państwowymi i branżowymi. 

5. W celu realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Gminą Kaliska 

 

§ 2 

 

1. W ramach Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:  

a) podjęcia interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszeń Zleceniodawcy dokonywanych 
telefonicznie na nr 668 046 572, za pośrednictwem, faxu 058 56 099 31 na nr lub poczty 
elektronicznej na adres: psykoty@wp.pl. 

b) Niezwłocznego odbioru zwierzęcia w przypadku zwierząt dostarczonych przez 
Zleceniodawcę. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, dotyczących ciężko 
rannych zwierząt. Pozostałe zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 8.00 do 15.00 

3. Zleceniobiorca będzie prowadził rejestr zwierząt zgłoszonych do odbioru i zwierząt odebranych 
oraz zwierząt dostarczonych przez Zleceniodawcę. 



§ 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. Zabrania się : 

a) transportu zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych od 
matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków; 

b) przeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia. 

 

§ 4 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do umieszczania  na stronie internetowej  Gminy zdjęć zwierząt 
odłowionych przez Zleceniobiorcę w ciągu 48  godzin od zawiadomienia o odłowieniu i przekazaniu 
zdjęcia przez Zleceniobiorcę. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się podać do publicznej wiadomości oraz do wiadomości 
Zleceniobiorcy numery telefonów do właściwych instytucji gminnych zajmujących się bezdomnymi 
zwierzętami oraz Policji wraz ze wskazaniem godzin, w których dany numer jest czynny. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się ponieść częściowe koszty 
odebrania i zapewnienia zwierzęciu opieki w wysokości: 

a) 1800zł za odebranie i transport jednego  psa z terenu Gminy; 
b) 1600zł za przyjęcie psa do schroniska 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 płatne będą miesięcznie, na koniec miesiąca w terminie 14 dni od 
daty przedłożenia przez Zleceniobiorcę noty księgowej za wykonane w danym okresie zadania. 

3. Płatności dokonywane będą przelewem z rachunku bankowego Zleceniodawcy na rachunek 
bankowy Zleceniobiorcy nr 20 1020 0190 0000 3202 0038 1053. Na rachunku Zleceniobiorca 
zobowiązany jest powołać się na numer niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 10.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 

2. Zleceniobiorca w ramach umowy zobowiązuje się do przyjęcia maksymalnie 25  zwierząt przez 
cały czas trwania umowy.  



§ 7 

1. Do koordynowania wykonywania przedmiotu ze strony Zleceniodawcy zostaje wyznaczony 

Łukasz Grzywacz a ze strony Zleceniobiorcy Aleksandra Pawlak 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do dokonywania kontroli prawidłowości wykonywania niniejszej 
umowy 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.).  

 

§ 8 

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

2. Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia 
w przypadku: 

a) stwierdzenia naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony 
zwierząt i sprawowania nad nimi opieki,  

b) rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustaleń. 

 

 

§ 9 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 50 % wartości kwoty, o której mowa w § 5 ust. 
1 lit. a) umowy, 

b) nie dotrzymanie terminu podjęcia interwencji, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - 
w wysokości 10 % wartości kwoty, o której mowa § 5 ust. 1 lit. a) umowy za każdą godzinę 
opóźnienia, z wyłączeniem opóźnienia z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy;  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2 umowy - w wysokości 100 – 
krotności kwoty, o której mowa § 5 ust. 1 lit. a) umowy 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie: 

a) prawo dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów określonych wyżej, 
b) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne, 

 

 



§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2003 
r. Nr 106 poz. 1002 z późn, zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst 
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391) i 
wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
wszelkie przepisy prawa mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy. 

3. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją 
niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie według wyboru powoda przez właściwy 
Sąd dla siedziby Zleceniodawcy albo przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Gdańsku. 

4. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Zleceniodawca                                                                                                Zleceniobiorca 

 

 
 




