
UMoWA
dotycząca ochrony przed b ezdomnością zwierząt

Dnia2 sĘczrria 2015 r. w Kobylanach, zostńa zawartaumowa pomiędzy: Gminą Terespol
Plac RyszatdaKaczorowskiego 1, Kobylarry,21-540 MŃaszewicze, NIP 537-23-33-7l],
REGON 030237470 reprezentowaną przez: Krzysńofa IwaniŃa - Wójta Gminy Terespol,
zł,raną w dalszej części umowy ,,Z^NIAII/TĄJĄCYM" a Schroniskiem Dla
Bezdomny ch Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów, reprezerttowanym ptzez,.
Małgorzatę Jadwigę Szumiło - właściciela schroniska, ptowadzącą indywiduałną
działalnośó gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Schronisko Dla Bezdomnych
Zwierząt Małgotzata Szumiło Nowodwór 21-1,00 Lubartów wpisaną do
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 80263G, REGON 430990863,
NIP 946-184-42-32 zwanąw dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ".

§1
1. W wyniku złożenia oferty w dniu 5 listopada 2014 r. Zarnawiający
zlęca a 'Wykonawca przyjmr'rje do realizacji:
1) przeprowadzania odłowu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Terespol,

po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego upoważnionego
pracownika Urzędu a w szczegóInie uzasadnionych przypadkach takze przy
zgłoszeniuprzez inne osoby lub podmio§ - nie późntej rriż 48 godzin od przyjęcia
zgłoszenia, lub w innym wspólnie ustalonym terminie,

2) w przypadku zwierz{ agresywnych stwarzających zagtożenie dla zdrowia
i trycia człowieka, jak równiez zwierząt rarrnych lub cierpiących, podjęcia
dziŃań w trybie naĘ chmi astowym,

3) niezwłocznego przewiezienia odłowionych zwietz$" do
w Nowodw otze, 2l -l00 Lubartów,

4) zapewnienia odłowionym zwierzętom ochrony, wyzyrł,ienia, obsługi i opieki
weterynaryjnej,

5 ) pokrywaó r,vszelkie szkody powstałe na mieniu i osobie, wryrządzone
osobom trzecim podczas realizacji postanowień niniejszej umowy,

6) zlecenia wykonywaó osobiście, zgodnie z obowiąz{ącym prawem i zasadami
dokładając należytej staranności wymaganej przy zawodolvym
char akter ze prowadz onej dziŃalno ś ci,

7) uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na prowadzenie wlw działalności
na terenie Gminy Terespol,

8) natychmiastowego powiadomienia Zarnawiającego o ewentualnym fakcie
odebrania odłowionego zwierzęcia .przęz właściciela, podając jego dane
personalne uzyskane na podstawie dokumentu potwie r dzające go tozsamość.

2. Wykonawca oświadlza, że:
1) posiada umiejętności, kwalif,rkacje, wyszkolony personel oraz sprzęt i urządzenia
(m. in. Chwytaki, smycze, pułapki zywołowne, aplikatory weterynaryjne firm
TELINJECT i TELELDART słuzące do iniekcji na odległość) niezbędne do
nalezytego ibezpiecznego dla zwierząt wykonania Llmowy,
2) transport odłowionych zwierząt dokonywany będzie przystosowanymi do tego celu
pojazdami marki - VW CADDY numer rejestracyjny LU 5155F lub - VW T5 numer
rejestracyjny LU 3240lr4, spełniającymi warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy
o ochronie zwierzą|
3. Strony ustalają ze odławianie odbywać się będzie pod nadzorem pracownika
Urzędu Gminy Terespol, który potwierdzi ilośó wyłapanych zwierz{.
4.Zamawiający ogłosi na swoim terenie 2I przed pierwszym oclłowem, że

schroniska



odłowy bezdomnych zwierząt mają charakter stały.
5.7_,Ieceniobiorca moze odmówió wykonania odłowy zwierzęcia 1eżelt
stwierclzi, ze posiada ono właściciela.

§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty na wskazane konto. po otrzlzlląni.,

odpowiedniej faktury r,v terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia, tak zwaną ,,opłatę
rezetwacyjną" w wysokości 2 460,00 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zlotych
brutto w tym podatek VAT 460,00 zł) stanowiącej zabezp:,eczenie gwarantu.iące
Znmawiając€mu rezerwację miejsca w schronisku dla zwierząt pochodzących z, jego terenu
przez okres trwaltia Llmow},

2. Za wykonanie zlecenia Zamawiający zobowiązuje, się do lvyptaty Wykonawcy
zryczŃos,vanego wynagrodzenia l,v wysokości 1 599,00 zł ( jeclen Ęsiąc pięćset
dziew,ięćdziesiąt dziewięć zl brutto lv Ęm podtrtek VAT 299,00 zl) za każclę odłowione
ZwlerZę.

3. Szczenięta w ślepym miocie Wykonawca zabieta bezpłatnie, ale tylko z matką.
4. W przypadkach wymagającyclr urmieszczenia odłowionego zwierzęcia na obserwacji

wetetynaryjnej, koszty obserwacji ponosi Zamalviający,rozliczając się bezpośreclnio
z \ekatzęm prowadzącym obserwacj ę.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po łvykonaniu zlecenia prze [ewem na rachunek
Wykonawcy rv tetminie 14 dni od daty, wpływu taktury VA'I' do siedziby
Zamawiającego.

6. Wykonawca wskazrrje rachunek bankowy o numelze:
DEUTSCHE BANK 85 1910 1048 2788 8608 ól05 0001.

7. W ptz_ąadkr-i zaistrrienia potrzeby skotzystar'ia z us.hrg Wykonawcy rł,prawach innych niz
w}łnienione w niniejszej umowie. wysokość wynagrodzenia będzie ustalona osobno.

§3
1. Umowa zostaje za-warta na czas określony do dnia 31 grudnia 20t 5 roku.
2. Każda ze stron moze wypowieclzieć umowę w kazdym czasie ze skutkiem na

koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie nastąpiło.
3. Umowa moze ulec rozwtązaniu natychmiastowemu w drodze .jednostron_nego

oświadczenia w przypadku nieclotrzymania ptzez jedną ze stron warunltów
Lunowy.

§4
Do spraw nieuregr-rlowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodekstr Clłvilnego,
a po nadto niZej wymienione przepisy aktólv p r aw ny c h :

1) art. 3 ust. 2 pkt 14 utstawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz, U. z,20I3 poz, 1399 ze zm. )

2) aft.l1 ustaw1, z dnia 21 sietpnia 1997 r. o ocłrronte zl,vterz,ąt (Dz. U. ,z 2OI3 r. poz.
856 zpóźn. zm.'),

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwojr,r Wsi z clnia 23 czerwca 2004 r.
w sprar,vie szczegółowych wymagań weterynaryjnych clla prołvadzenia
schronisl< dla zwierząt (Dz. U . z 2004 r. Nr. 1 5 8 poz. 1651),

4) uchwały Nr VII141/99 Rady Gminy Terespol z dnta 28 kwietnia l999 r,
w sprawie wyłapywania bezdomnych z.wierząt na terenie gminy 'ferespol,

5)rozporząclzeniem MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie z.asad
i warunków łvyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. t], z 1998 r. Nr. 116
poz.753).



1.
§5

Wszelkie zmlany ninie.jszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazności
W sptawaoh nieuregulowanych niniejszą Llmową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznyoh oraz ustawy o ochronie
znrctząt.
Ewentualne spory wynikłe z niedotrzymania warunków umowy, rozstrzygane
będąprzez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawia.iącego.
Niniejszą Lrmowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach
pojednym dlakażdej ze stron,
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