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UMOWA WR.6140.3.2015

Na przeprowadzanie interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienie 
właściwej opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Gminy Czersk 

Zawarta w dniu 8 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Czersk z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27 
zwaną w dalszej części „ Gminą”, reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Czerska - Jolantę Fierek
przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Gminy Czersk - Jolanty Skuczyńskiej

a
Organizacją pozarządową: Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z 
siedzibą w Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano, reprezentowaną przez:

1. Prezesa OTOZ „Animals” - Ewę Gebert
2. Wiceprezes OTOZ „Animals”, zwaną dalej „OTOZ Animals” - Edytę Dawidowską

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 (tj. 

Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) Gmina powierza, a OTOZ Animals przyjmuje do realizacji, 
zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2013 
poz. 856 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o Utrzymaniu 
Czystości i Porządku w Gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.), realizację zadania 
publicznego, przy czym  OTOZ Animals zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie usług polegających na:
a. Przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Czersk, które będą  umieszczane 

w schronisku dla zwierząt w  Starogardzie Gdańskim, gdzie po 15 dniach kwarantanny 
zostaną zaszczepione i będą oddawane do adopcji.

b. Zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych psów 
z terenu Gminy Czersk.

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.
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3. W celu realizacji Umowy OTOZ Animals  zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Panem Bogdanem 
Daneckim – inspektorem urzędu Miejskiego w Czersku i Panią Małgorzatą Janikowską – 
Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku, służbami 
porządkowymi. Telefon całodobowy do przyjmowania zgłoszeń – 601 260 430, 669 269 911.

§ 2.
1. W ramach  Umowy Gmina zobowiązuje się do ustalenia telefonu dostępnego przez 24 godziny.
2. W sytuacjach nagłych, gdy życie lub zdrowie zwierzęcia jest poważnie zagrożone, Gmina 

zobowiązuje się zapewnić zwierzęciu niezwłoczną opiekę weterynaryjną w niezbędnym zakresie. 
Dalszą opiekę nad zwierzęciem przejmuje OTOZ Animals. W przypadku gdy osoba decyzyjna 
wymieniona w § 2 pkt. 1 nie odbiera telefonu, OTOZ Animals po zawiadomieniu służb mundurowych 
może samodzielnie podjąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia do schroniska. 
`Gmina zobowiązuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, dotyczących bezdomnych 
zwierząt, w szczególności podać do publicznej wiadomości oraz do wiadomości OTOZ Animals 
numery telefonów do właściwych instytucji gminnych np. sołectw bądź Policji wraz ze wskazaniem 
godzin, w których dany numer jest czynny.

§ 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.
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. Maksymalna ilość zwierząt, do których odebrania w czasie obowiązywania niniejszej umowy 

zobowiązuje się Zleceniobiorca, wynosi 20 osobników. nie wyklucz to dalszego przejmowania opieki 
nad zwierzętami na podstawie aneksu do umowy.

2. Dla realizacji zadań przyjmuje się, że konieczne jest poniesienie kosztów bieżącego utrzymania 
zwierzęcia w schronisku, w związku z czym Gmina zobowiązuje się do pokrycia częściowych 
kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku w wysokości 1800zł. brutto. Kwota uiszczana przez 
Gminę pokrywa w szczególności: bieżące utrzymanie zwierzęcia, koszty opieki weterynaryjnej, 
sterylizacje, kastrację oraz przygotowanie zwierzęcia do adopcji. Kwota płatna będzie na koniec 
każdego miesiąca w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez OTOZ Animals noty księgowej za 
wykonane w danym okresie zadania. Środki finansowe będą przekazywane na konto OTOZ 
Animals - nr konta 20 1020 1909 0000 3202 0038 1053 - w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
przez wykonawcę noty księgowej.

§ 5.
Gmina zobowiązuje się do umieszczania na stronie internetowej Gminy zdjęć psów odłowionych w ciągu 
48 godz.

§ 6.
Gmina zobowiązuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, dotyczących bezdomnych 
zwierząt, w szczególności podać do publicznej wiadomości oraz do wiadomości OTOZ Animals  numery 
telefonów do właściwych instytucji gminnych bądź Policji wraz ze wskazaniem godzin, w których dany 
numer jest czynny.
OTOZ Animals  zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Gminę.
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§ 7.
Koszty związane z odłowieniem psa oraz koszty szczepień, sterylizacji i opieki weterynaryjnej nad 
zwierzęciem oraz koszty utrzymania zwierzęcia przekraczające kwotę określoną w § 4 niniejszej Umowy 
ponosi OTOZ Animals.

§ 8.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 08.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 9.
Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych niniejszą umową 
przez wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego naruszenia przepisów 
przytoczonej ustawy, niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§ 10.
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego 

(trzymiesięcznego) wypowiedzenia.
2. Gmina zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku 

rażącego naruszenia przez OTOZ Animals jej ustaleń.
3. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych niniejszą umową 

przez OTOZ Animals ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o Ochronie Zwierząt.

§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.
Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga właściwy ze względu na siedzibę Gminy 
miejscowy Sąd Powszechny.

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gmina OTOZ Animals


