
P  O  R  O  Z  U  M  I  E  N  I  E
DOTYCZĄCE INTERWENCYJNEGO ODŁOWU  BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

                       W dniu  02 styczeń 2015 roku w Komarówce Podlaskiej zostało
zawarte niniejsze porozumienie pomiędzy:
      Gminą Komarówka Podlaska  ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,
NIP 538-185-02-34,  reprezentowaną przez:
Ireneusza  Demianiuka – Wójt Gminy
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
Schroniskiem  Dla  Bezdomnych  Zwierząt  Nowodwór   21-100  Lubartów,
reprezentowanym przez:
Małgorzatę Jadwigę Szumiło – właściciel schroniska,
Prowadząca  indywidualną  działalność  gospodarczą  zarejestrowaną  pod  numerem
80263G, REGON 430990863, NIP 946-184-42-32, zwaną w dalszej  części  umowy
„ZLECENIOBIORCA”

§ 1
 Do niniejszego Porozumienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 styczeń
2004 r – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2007r Nr 222, poz 1655, w oparciu
o art.4 pkt 8.

                                                             § 2
1. Po przyjęciu zgłoszenia do realizacji Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) –  jak  najszybszego  podjęcia  działań  i  przeprowadzania  odłowu
bezdomnych,  agresywnych  lub  cierpiących  zwierząt  znajdujących  się  na
terenie  gminy Komarówka Podlaska,  albo,  jeżeli  zachodzi  taka potrzeba
podjęcia działań w innym,  wspólnie ustalonym terminie

b) -  niezwłocznego  przewiezienia  odłowionych  zwierząt  do  własnego
schroniska mieszczącego się w miejscowości Nowodwór 21-100 Lubartów.

c) -  zapewnienia przyjętym do schroniska zwierzętom wyżywienia, ochrony,
obsługi i opieki weterynaryjnej.

d) – w przypadkach zasadnych – elektronicznego oznakowania,  sterylizacji,
profilaktyki, leczenia i poszukiwania nowego właściciela dla zwierzęcia.

e) –  pokrywania  wszelkich  kosztów  związanych  z  odłowem,  transportem,
umieszczeniem  w  schronisku,  wyżywieniem,  obsługą  i  opieką
weterynaryjną.

f) –  wykonywania  zleceń  osobiście,  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i
społecznymi  zasadami dokładając należytej  staranności  i  profesjonalizmu
wymaganego przy zawodowym charakterze prowadzonej działalności.

g) –  powiadomienia  Zamawiającego  o  ewentualnym  fakcie  odebrania  psa
przez właściciela,  podając jego dane personalne uzyskane na podstawie
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że:
a) –  posiada  umiejętności,  kwalifikacje,  przeszkolony  personel,  sprzęt  i

urządzenia, m.in. aplikatory weterynaryjne firm Teledart i Telinject służące
do injekcji na odległość, a także chwytaki, smycze i żywołapki niezbędne do
bezpiecznego dla zwierzęcia, należytego wykonania przyjętego zlecenia.

b) – do transportu zwierząt używa przystosowanych pojazdów marki -: VW T5
Transporter,  numer  rejestracyjny  LU  3718V,  VW  T5  Transporter,  numer
rejestracyjny  LU 921AF, oraz VW CADDY numer rejestracyjny  LU 5155F
spełniającymi  warunki  określone  w  art.  24  ust.1  Ustawy  o  ochronie
zwierząt.



3. Strony ustalają,  że odławianie odbywać się będzie w obecności  pracownika
tutejszego Urzędu, lub osoby przez gminę wyznaczonej np. dzielnicowy, sołtys,
osoba zgłaszająca.

4. W  przypadkach  niewymagających  udziału  schroniska  w  pochwyceniu
zwierzęcia Zamawiający po uprzednim ustaleniu ze schroniskiem będzie mógł
dostarczyć je osobiście.

§ 3
1. Za  wykonanie  zlecenia  Zamawiający zobowiązuje  się  do  uiszczenia  w

terminie  14  dni od  otrzymania  faktury  zryczałtowaną  kwotę  w  wysokości
2460,00 złotych brutto od każdego odłowionego zwierzęcia. (słownie:  dwa
tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych brutto)

2. Zapłata  nastąpi  przelewem  na  konto  wskazane  przez  Zleceniobiorcę
GETINBANK 85 1560 1195 0001 9217 2004 0001 

§ 4
1. Porozumienie dotyczy wyłącznie bezdomnych psów w ilości nie mniejszej niż

pięć i nie większej niż dziesięć sztuk przez okres jego obowiązywania.
2. W przypadku zaistnienia potrzeby wezwania Zleceniobiorcy do zwierząt innych

gatunków,   warunki i wysokość opłaty będzie ustalana na bieżąco.

§ 5

1. Porozumienie zawarto na czas określony.
2. Termin wygaśnięcia Porozumienia ustala się na 02 styczeń 2016 roku.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć  Porozumienie bez podania przyczyn po

jednomiesięcznym  okresie  wypowiedzenia  dokonanym  na  koniec  miesiąca
kalendarzowego.

4. Porozumienie może  ulec  rozwiązaniu  natychmiastowemu  w  drodze
jednostronnego  oświadczenia  w  przypadku  niedotrzymania  przez  jedną  ze
stron warunków umowy.

§ 6

1 Wszelkie  zmiany niniejszego  Porozumienia wymagają  formy pisemnej  pod
rygorem nieważności

2 W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Porozumieniem  mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz
ustawy o ochronie zwierząt.

3 Ewentualne  spory  wynikłe  z  niedotrzymania  warunków  Porozumienia,
rozstrzygane  będą  przez  Sądy  Powszechne  właściwe  dla  siedziby
Zamawiającego.

4 Niniejsze  Porozumienie sporządzono  w  dwóch  jednakowo  brzmiących
egzemplarzach po  jednym dla każdej ze stron.

                                                     
PODPISANO

               Zamawiający                                                                             Zleceniobiorca
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