
POROZUMIENIE
dotycz4ca odlowu interwenryjnego bezdomnych ps6w i ochrony przed

bezdomno6ci4 zwierz4t

Dnia oz stycznia zot6 roku, w Slawat5rczach zostalo zawarte
niniejsze Porozumienie, pomigdzy:
Gminq Slanoatycze, 27-Stg Slawatgeze, uI. Rynek t4 , NIP 537'23-49-492,
reprezentowanq przez:
Grzegorz Kiec - W6jt Grning Slawatgcze
zwan),rn w dalszej czq6ci umo\^ry/,,@'

a
Schroniskiern Dla Bezdotnnych Zuierzqt Nowodw6r 27-7oo Lubort6u,
reprezentowanym przez:
Malgorzatq Jadwigg Szumilo - wlo.ficiciel schronislcc,
prowadzqc4 indywidualn4 dzialalno66 gospodarcz4 zarejestrowanq pod nazwq
Schronisko Dla Bezdomnych Zwieqz4t Malgorzata Szumilo Nowodw6r
21-1oo Lubart6w wpisan4 do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej pod numerem
8oz63G, REGON 430990868, NIP g+6-L84-42'92, zwan4 w dalszej czqSci

umowy,,WYKONAWCA"

Sr

Do niniejszego porozumienia nie stosuje siq ustaw5r z dnia 29 stycznia
zoo4 r - Prawo zam6wief publicznych, (Dz.U. z 2oo7r Nr 2zz, poz t655) w
oparciu o art. 4 pkt 8

Sz

1. Wykonawca zobowi4zuje siq do:
a) przeprowadzania odlowu bezdomnych zwterz4t z terenu gminy

Slawatycze, po kaZdorazowym zgloszeniu od Zarnavtiajqcego,
upowainionego pracownika Urzqdu, Policji, Strazy Miejskiej, Strazy
Gminnej, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach takie przry

zgloszeniu przez inne osoby lub podmioty - nie p62niej ni| z4 godziny
od przyjqcia zgloszenia, lub w innym wsp6lnie ustalonym terminie,

b) w prz5padku zwrerz4I agresywnych stwarzaj4cych zagro2enie dla zdrowia
i zycia czlowieka, jak r6wniez zvierz4t rannych lub cierpi4cych, podjqcia
dzialafi w trybie n atychmi astowym,

c) niezwlocznego przewiezienia odlowionych zvmerz4t do wlasnego
schroniska znaj duj4cego siq w Nowodwo rze, 2L- Loo Lubart6w,

d) zapewnienia odlowionym zwierzqtom godziwych warunk6w b)'trr,
ochrony, wyZywienia, obslugi i opieki weterynaryjnej, trwalego
oznakowania, profilaktyki, a w przypadku zaistnienia koniecznoSci takie
sterylizacji, usypiania Slepych miot6w, eutanazji i innych niezbqdnych
zabieg6w,

e) poszukiwania nor,rych dom6w i wla6cicieli dla zvmerz4t wyznaczonych do
adopcji

O pokrywa6 wszelkie szkody powstale na mieniu i osobie, wyrzqdzone
osobom trzecim podczas realizacji postanowieri niniejszej umowy,

g) zlecenia wykonywa6 osobiScie, zgodnie z obowi4zuj4cyrn prawem i
zasadami dokladaj4c naleZytej staranno6ci wymaganej przy zawodowym
charakterze prowadzonej dzialalnoSci,

h) narychmiastowego powiadomienia Zamawiaj4cego o ewentualnym
fakcie odebrania odlowionego nvierzqcia przez wla6ciciela, podaj4c jego
dane personalne uzyskane na podstawie dokumentu potwierdzaj4cego
toisamo66.



3.

4.

z. Wykonawca o6wiadcza, i2:
a) posiada umiejqtno6ci, kwalifikacje, wyszkolony personel oraz sprzqt i

urz4dzenia ( m. in. chwytaki, smycze, pulapki Zy"wolowne, aplikatory
weterynaryjne firm TELINJECT i TELEDART sluZ4ce do injekcji na
odleglo66, itp.) niezbqdne do nalezytego i bezpiecznego dla zwierz4t
wykonania zlecenia,

b) transport odlowionych zvmerz4tdokonywany bqdzie przystosowanymi do
tego celu pojazdami marki:

VW CADDY numer rejestracyjny LU SISSFVW T5 Transporter, numer rejestracyjny LU 37r8VT5 Transporter, numer rejestracyjny LU 921AF,
spelniaj4cymi warunki okre6lone w art. z4 ust. r ustar,q,' o ochronie
zvierz4t,

Strony ustalajq, 2e odlawianie odbiva6 siq bqdzie pod nadzorem pracownika
tutejszego uriqdu, Policji lub -Stra2y 

Mi;jskiei kt6ry potwierdzi ilos6
wylapanych zwierz4t.

zarnavvrajqcy oglosi na swoim terenie zt dni przed pierwszym odlowem, ie
odlouy bezdomnych zwierz4t maj4 charakter s t a I g.

Wykonawca moZe odm6wi6 uykonania odlowrr zwierzqcia, jeZeli stwierdzi,
2e posiada ono wla3ciciela, lub stan jego zdrowia moze wskazyrva6 na chorobq
zakaln4, albo warunki do przeprowadzenia odlorryu sE niekorzystne.

Sz

Z,a, r,lykonanie zlecenia Zarnawiaj4cy zobowi4zuje siq do vuyplaty
zleceniobiorcy zryczaltowanego wynagrodzenia w wysoko6ci:- z. 46oroozl.
(dtoa fusiqce cztergsto sze$ddziesiqt zlotgch brutto)

(zooo,oozl + VAT zg%), zakaide odlowione zvmerzq
Szczeniqta w Slepym miocie Wykonawca zabiera bezplatnie, ale tylko razem
z matk4.
W przypadkach r,rymagaj4cych umieszczenia odlowionego zvmerzqcia na
obserwacji weterlmaryjnej, w sytuacji, gdy obserwowane zwrerzQ musi
pozosta6 do zakoriczenia obserwacji na terenie Powiatowego Inspektoratu
weterynarii wla6ciwego dla Zamawiajqcego, koszt obserwacji ponosi
Zamawiaj4cy, rozliczaj4c siQ bezpoSrednio z lekarzem prowadzqcym
obserwacjg.
zaplata wynagrodzenia nast4pi po wykonaniu zlecenia przelewem na
rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od daty wply,.mr faktury vAT do
siedziby Zamawiaj4cego.
Wykonawca wskazuje rachunek bankor.ry o numerze:

DEUTSCHE BANK 8S 1910 1048 2788 2608 6ro5 oool
W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z uslug Wykonawcy w
sytuacjach i sprawach innych niZ wymienione w niniejszym porozumieniu,
wysoko66 rnynagrodzenia bqdzie ustalona osobno.
Zarnavmaj4cy zobowi4zuje siq do promocji adopcji zvmerz4t ze schroniska w
Nowodwo rze ( ulotki, uizy touki itp.)
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Porozumienie zostaje zawarte na czas okre6lony.
Termin wyga6niqcia porozumienia ustalono na $1 styczeri 2Ol7
roku.
Ka2da ze stron moZe wypowiedzieO, porozumienie w kaZdym czasie
ze skutkiern na koniec rniesi4ca kalendarzowego, w kt6rym
wypowiedzenie nast4pilo.
Llmowa moie ulec rozwi4zaniu natychmiastowemu w drodze
jednostronnego o6wiadczenia w przylradku niedotrzymania przez
jedrq ze stron warunk6w umowy.

s4

Wszelkie zmiany niniejszego
rygorem niewa2no6ci
W sprawach nieuregulowanych
przepisy Kodeksu Cywilnego,
ochronie zvierz4t.
Ewentualne spory rvynikle z niedotrzymania warunk6w umovvy,
bqd4 przez S4dy Powszechne wla6ciwe dla siedziby Zamawtaj4cego.
Niniejszy dokument sporz4dzono w dw6ch jednakowo
egzemplarzach po jednym dla kaZdej ze stron.

PODPISANO

porozumienia wymagaj4 formy pisemnej pod

ninlejszym porozumieniem majq zastosowanie
Prawa zam6wieri publicznych oraz ustar.ty o

rozstrzygane

brzmi4cych

WykonawcaZamawiaj4cy
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