
Umowa nr GKioŚ.noL.7031.2.2019.Bs

Zarvarta rv dniu 01.04.2019 roku rł, Pucku pomiędzy Gminą Puck z siedzibą w Pucku przy ul.
10 lutego 29 zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:

m$ inż, Tadeusza Puszkarczuk - Wójta Gminy Puck

a orgańzacją pożytki publicznego Stowarzyszeniem, nr KRS 0000069730: Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zńetąt OTOZ ,,Animals" z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza
2, 84-207 Bojano, reprezentowanym przez:

a) Ewę Gebert - Prezesa oToZ ,,Animals"
b} Katarzynę KoWnacką - Wiceprezes oToZ ,,Anima|ś',

§1.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji, zgodnie z przepisami ustawy

o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia L997r. (t,j. Dz. u. z 2077r,, poz. 1840 z późn. zm.) oraz art.
3 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrżymaniu czystości iporządku w gminach
(t.j. Dż. U. z 2078r., poz. 7454 z późn. zm.), realizację zadania pod nazwą zapewnienie opieki i

miejsca w schronisku zabranym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęczyce oraz
przeprowadzenie akcji adopcyjnych:

a) humanitarnym zbieraniu (odławianiu) bezdomnych psów i bezdomnych kotów z terenu Gminy
Puck,

b) prryjmowaniu zagubionych, zabłąkanych iporzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt,
które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzie|nej egzystencji, objęciu
bezdomnych psów i kotów opieką, polegającą na zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed
zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światla dziennego, umożliwiającymi
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,

c) opiece nad bezdomnymi psami ikotami W schronisku dia zwierząt, gdzie po 14 dniach kwarantanny
zostaną zaszczepione ibędą oddane do adopcji,

d) zapewnieniu bieżącej opieki Weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczeniu przyjętych zwierząt
rokujących wyzdrowienie, szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz sterylizacji zwierząt,

e) przeprowadzaniu interwencji oraz reagowaniu w przypadkach zgłoszeń dotycząrych
niehumanitarnego traktowania zwierząt,

f) prowadzeniu działań interwencyjno - profilaktycznych dotyczących zwierząt z terenu Gminy Puck,
g) pro,,uadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia noviych domów dla bezdomnych psów -

poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt i przekazywaniu do adopcji osobom zainteresowanym
ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe (wskozonym jest, aby ng stronie
internetowej znajdowaĘ się wizerunki Wszystkich odłowionych z terenu gminy zwierzqt,
ułotwiajqc tym samym osobom chcqcym adoptowoć zwierzę jego wybórj,

h) prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację odłowionych i przyjętych przez Zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt,

i) zapewnieniu dożywotnie8o bytu iopieki w schronisku dla zwierząt, zwierzętom które nie znalazły
nowego właściciela,

j) sfotognfowaniu odłowionych i przyjętych do schroniska zwierząt oraz przekazaniu zdjęć
niezwłocznie Zleceniodawcy, celem opublikowania ich w ,,kąciku adopcyjnym", znajdującym się
na stronie internetc}vej gminy Łęcżyce - WWw.leczyce.pl.

§2.
l. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej wspóĘracy z pracownikiem Urzędu Gminy Puck

Inspektorem ds, Roinictwa, Leśnictwa i Melioracji Bartłomiejem Selke, Odłów może być
również prowadzony na wezwanie sohysów §ołectw Gminy Puck (wykaz w załączniku).
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Strony ustalają, że Wykonawca przyledzie zabrŃ psa lub odebrać kota w terminie
nie dłuższym niż 24 godziny od uzyskania telefonicznego zg}oszenia od osób o których
mowa w ust. 1.

Z ramienia Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest Aleksandra
Zaborowska kierownik schroniska tel. 531-049_690

§3.
Użylvane przy zbieraniu bezdomnych psów urządzenia i środki nie mogą stwarzać
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
Do przewozu wyłapanych zwietząt u:żywarly będzie zamknięty, kryty samochód.
Trarrsport zwierąt odbywać się będzie środkami pfzystosowanymi do tego celu,
spełńającymi wymogi wskazane w art.24 ustawy o ochronie ańerzqt.

§4.
Po humanitamym odłowieniu zńerzęcia, o których mowa w § 1 , Zleceniodawca
zobowiązuje się do poniesienia częściowych kosżów ltrzymańa z,lvienęcia w wysokości
1375 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięó złotych). Pozostałe
koszty bieZącego utrzymania zwierzęcia teżą po stronie Zleceniobiorcy,
Za zńerzętaktóre nie były odławiane puez Stronę umowy a zostały odebrane po okresie
kwarantanny ,,zachipowane", odrobaczone, zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz
innym chorobom zakaźnym, wysterylizo&,ane lub wykastrow.ane Zlecęniodałrca llypłaca
kwotę 1200 zł brutto (słownie: Ęsiąc dwieście złotych ) w zwiąku z utrzymaniem
zwierzęcia w schronisku i dalszą opiekę.
Kwoty wymienione w ustępie 1 i 2 stanońą częściowy zwrot kosztów utrzymania
odebranych zwieruąt W schronisku. Koszly zńązarle ze zbieraniem, transportem oraz
koszty pobytu zwierąt przekłaczające kwoty wymieńone w ustępie l ponosi OTOZ
Animals.
W wyjątkowych sytuacjach, pozostałe koszty wykraczĄące poza zakres przedmiotu
umowy w tym wyjazdy nocne zieceniodawca wypłaca kwotę 300 zł brutto (słownie
trzysta złotych) określone w §1 poniesione podczas leczenia zwienąt rannych i
poszkodowanych oraz poddanych specjalistycznym zabtegom weterynaryjnym.
Rozliczenia te następowały będą na podstawie faktury wystawi onej przęz lekuza
weterynarii,
Zleceniobiorca jest zobowiąany skonsultowaó się ze Zleceniodawcą w kżdym
przypadku gdy zachodri koniecz,ność lrrykonania szczególnie kosżownego zabiegu.

W przlpadku szczególnie trudnych zleceń zwirywtych z zaarlgażowaniem macznych sił i
środków możliwe będzie ustalenie innej kwoty za wykonane zadania po uzgodnieniu z
Zleceniodawcą.
Kwota o której mowa w ustępie |, 2 , 4 latna będzie w terminie 14 dni od daty
przedłoźenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej noty księgowej, przelewem na
rachunek banko\ryy Zleceniobiorcy nr 74 10201853 0000 9902 0068 9ó15.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciązenia rachunku baŃowego Zamawiającego.
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§5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na stronie intemetowej schroniska i lub na

Facebooku zdjęó zabranych psów wraz z opisem w terminie 3 dni roboczych od ich
odłowienia.

Umowa zostaje zawarta na okres oa ari" or.o§ł.6Zo1 9r. do dnia 3 1.0 r.roro, 
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§7.
1. ZamańĄący zastxzega sobie prawo do kontroli pławidłowości wykonywania zadaii

objętych ninięjsą umową pfzez wykonawcę 7e szczególn7mt uwzględnieniem
prześrzegańa przepińw ustawy o ochronie ałierzqt.
W pr4padku stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia pźepi§ów powołanej wyżej
ustawy lub niniejszej umowy, umowa zostanie rozwiąana w Ębie natychmiastowlłn.
Umowa może być rozwięaaa ptzez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięczrego
w;lpowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
W prą,padku rozłriąz:rrlia lub wygaśnięcia niniejszej umowy zwierzęta pozostają pod
opieĘ Wykonawcy i na jego kosż.

§8.
i. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosołanie przepisy Kodeksrr

Cywilnego i przepisy o ochronie z.wierz,ąt.
2. Wszelkię zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu,

pod rygorem nieważności.

§9.
Sprawy spome wynikłe z niniejsze umowJ rozstrzyga rłłaściwl"ze względu na siedzibę
Zamawiającego miejscowy Sąd Powszechn1,.

§ l0,
Unrowę sporządzono w trzech jednobrzrrriącycir egzemplarzach jeden egz. dla rvykorrarł,cy
i dł,a egz. dla Zamawiającego.
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