UMOWA
dotycząca zapewnienia właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla

bezdomnych zwierzą z terenu Gminy Starogard Gdański
zawarta w 05 lutego 2014 roku pomiędzy:
Gminą Starogard Gdański zwanym w dalszej części „Zleceniodawcą”, reprezentowanym
przez Stanisława Połom
a Organizacją pozarządową: Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ
„Animals” z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 – 391 Gdynia zwaną dalej
„Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:
Ewę Gebert – Prezesa OTOZ „Animals”
Edytę Dawidowską – Wiceprezes OTOZ „Animals”,”.
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
celem realizacji zadań związanych z właściwym postępowaniem ze zwierzętami i ochroną
przed bezdomnością zwierząt oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla zwierząt
postanawia się, co następuje:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę usług polegających na:
1) Humanitarnym odławianiu bezpańskich psów z terenu gminy Starogard Gdański w
przypadku braku ich odłowu przez Zleceniodawcę oraz odbiór psów od
Zleceniodawcy, Prowadzeniu działań interwencyjno - profilaktycznych dotyczących
psów bezdomnych lub niegodnie traktowanych z terenu Gminy Starogard Gdański
2) Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Starogard Gdański, które
będą umieszczane w schronisku dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim, gdzie po 15
dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji.
3) Zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych
psów z terenu gminy Starogard Gdański
4) 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;
5) Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczeniu przyjętych
zwierząt rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt. Prowadzeniu kampanii
adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów.
6) Prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt.
7) Dokonywanie sterylizacji i kastracji bezdomnych psów z terenu gminy Starogard
Gdański trafiających do schroniska.
8) Elektronicznego znakowania psów bezdomnych trafiających do schroniska z terenu
gminy Starogard Gdański. Wprowadzania danych o znakowanych zwierzętach do
Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network;

9) Wydawania społecznym opiekunom zwierząt, zarejestrowanych w Urzędzie Gminy
Starogard Gdański, karmy dla kotów wolno żyjących, którą Zleceniodawca zakupi
i dostarczy do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia,
zezwolenia i decyzje do zgodnego z prawem wykonania niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1
z należytą starannością, przy zachowaniu zasad bhp i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r.
poz. 856), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2013 r. poz. 1399) i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi,
normami państwowymi i branżowymi.
§2
1. W ramach Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) podjęcia interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zleceniodawcy dokonanego
telefonicznie, za pośrednictwem, faxu lub poczty elektronicznej.
2) Niezwłocznego odbioru zwierzęcia w przypadku zwierząt dostarczonych przez
Zleceniodawcę.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić 7 dni w tygodniu całodobowe przyjmowanie
zgłoszeń, dotyczących ciężko rannych zwierząt. Pozostałe zgłoszenia przyjmowane będą
w dni robocze 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. 2013 r. poz. 856)).
3. Zabrania się :
1) transportu zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych
od matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków;
2) przeładunku zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się do umieszczania na stronie internetowej odesłania do strony
internetowej schroniska, na której znajdować się będą informacje o akcji adopcyjnej.

§5
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia częściowych kosztów utrzymania jednego psa
w schronisku w wysokości 1400 zł. (słownie: tysiąc czterysta złotych). Opłata uiszczana jest
jednorazowo bez względu na czas pobytu psa w schronisku.
Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów sterylizacji bezdomnych psów
w wysokości 150 (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) .
Zleceniodawca
zobowiązuje się do pokrycia kosztów elektronicznego znakowanie
(czipowania) zwierząt w wysokości 50 zł za każde wykonanie znakowania;
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 płatne będą miesięcznie, w terminie 14 dni od daty
przedłożenia przez Zleceniobiorcę noty księgowej za wykonane w danym okresie zadania.
4. Płatności dokonywane będą przelewem z rachunku bankowego Zleceniodawcy na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy nr 20 1020 0190 0000 3202 0038 1053.
§6
1. Umowę zawiera się na czas określony od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Zleceniobiorca w ramach umowy zobowiązuje się do przyjęcia maksymalnie 30 zwierząt
przez cały czas trwania umowy.
3. Zleceniodawca pokryje koszty utrzymania psów przyjętych do schroniska od początku
roku 2014. Nota za wykonaną usługę będzie wystawiona po podpisaniu niniejszej umowy.
§7
1. Do koordynowania wykonywania przedmiotu ze strony Zleceniodawcy zostaje
wyznaczony Marcin Walkowsaki, 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. 2013 r. poz. 856).
§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:
1) stwierdzenia naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących
ochrony zwierząt i sprawowania nad nimi opieki,
2) rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę ustaleń umowy.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego,
4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron
5. Umowa nie podlega Ustawie Prawo Zamówieniach Publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz.
907.) zgodnie z art. 4 pkt. 8.
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