
UMOWA
do§czącir ochrony przed bezdomnością zwierząt

Dnia 4 srycznia 20l6 r. i,v Kob}rlarrach" została za,walta Lłn,}o\ł,a pomiędzy: Gmirrą'ferespol
Plac Ryszarda Kaczoror,r,skiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszer,vicze, NIP 537-ż3-33-717^
REGON 030ż3747a reprezentowaną przęz,. Krzysztofa lwaniuka - Wójta Cminy Teresp<ll" zwaną
rv dalszej części LllTlow)i ,,ZAMAWIAJĄCYM" a Schroniskiem Dla 13ezdomnych
Zwierząt Nowoclwór, 21-100 f,ubartów, fepfezentowan,vn-i pyzsz: Małgorzatę
Jadr.vigę Szumiło - rvłaściciela schroniska. prowadzącą inclilrvidualną c,lziałalność
gtrspoclarc,zą zare_iestro\,vaną pod nazwą Schronisko Dla Bezdornny,,ch Zw-ierząt
Nzlałgolzata Szutrriło Nowoclrvór 21-100 Lubartór,v wpisana do ervidencji działalności
gospodarcze.i pod nllnleren] 80263C. REGON 4309908ó3, ]\IP 946^l84-42-32 zwana
w clalsze.i częśoi unlOwy,,WYKONAWCĄ''.

§1
1. W w1,,niku zlożenia oi'erty w dniLl l5 grudnia 2015 r. Zamawia.iący zleca
a 'W"vkona\{ca ptz,yJm uj e do realiz,acji:
1) przeprorvadzania odłowu bezdomnych zwierząt z teręnu Gminy Terespol"

po 
'.urdo.urorłrym 

zgłoszeniu od Zamałviającego upoważnionego
pracowrrika lJr:zędu a w szczęgólrrie uzasadnionycl' prz1,,padkach takZe przv zgłoszenił_t
przez inne osob3, lub podn-iioty - nie poźniej niż 18 godzin od przl,jęcia zgłłszenia, lub
rv innym r.vspólnie ustalonym terminie.

2) \Ą, przypadku ztvięrząt aglesyr.vnych strvarza.iącvch ,zagrożenie dla zdrowia
i żl,cia człor.vieka, jak rór,łłriez zyvielząt rannvch lub cierpiącl,ch, pocl_ięcia
dzialań lv trybie natychm iasto \\ _\,m.

3 ) niezr.vłocznegL} pl:ze\Ą/iezie nia ocllorą,ionych zrvierząt do Schroniska \Ąi

Nowodl1,orze, ) l- 100 Lubartów,.
4) zapewnienia oclłolvionynr zwicrzglr,lnl ocirron,v",v-yz)r,rvicri;:l. obsługi i cpiel<i

i.lctet,5 nnrl inej.
5 ) pokrywać lvszelkie szkod.v porł:stałe na łnieniu i osobie, rvvrządzone

osobonr trzec i m podczas real izac.i i postanorvień rr in iej sze i itmow1,,,
6) zlecenia wykorrl,r,vac osobiście. zgodnie z oborł.iązuIacy,m prawenl i zasadami

dokładając nalezyte_i staranności \\,ymaganej ?rz:-, zawodowyn,t
charakterze prowaclzonej działalrrości.

7) uzyskania lvymaganego pra\,vern pozwolenia na pro\\,adzenie rv/r.v działalności na
tel,enie Gminy, Terespol.

8) natychmiastolvegcl povviaclomienia Zamawiającegłl o e\,ventllaln!,rrr takcie
odebrania oclłow,iclnego zwierzęcia pt,z,e,z. właściciela. podając jegcl dane personalne
uzyskane na podstawie dokumentu potwierdza,jącego tozsamoŚĆ.

2. Wykonałvca c;śrviadcza.,żę,,
11 posiada urniejętności, kwalit-ikacje. łvvszkcllony personel oraz sprzęt i urządzcllia (m.
in. chwytaki, snrl"cze, pułapki z5,wołolvne. aplikator.v weterynaryjne 1lrnl 'l'ELlNJEC'f i
TELl]LDAR'|'słuzące do iniekc_ii na oclległość) niezbędne do naiezytego i bezpieczrlego
dla zr,vierząt wyl<clnania LlmOwy"
2) transpor1 oclłor,vir:nych zi.vierząt dokonywany będzie przystoscrwan5rmi do tego celu
pojazdami marki * VW CADDY nLlmer rejestracl,jny LU 5155tt lulb - VW"f5 nLlmef
re"|estracyjny, l,t.I 3240M, spelnia.iac,vmi warunki ok|eślone w art" 24 ust. 1 tłstar,vy o
ochronie zx-ięrząt,
3. Strclny ustala_|ą. żę oclłalvianie odb;,wać się będzie pod nadzorenr pracolvnika
Llrzędu {iminy -lerespol, l<tory potwierdzi ilość w_vłapanycl-r zwierząt.
4.Zatnalviający ogłosi na swoim teretrie 2I przed pierwszrr,,m cldłorvem. że
odłor.t,y bezdomrryclr zwierząt mają clrarakter stały.
5.Zlecelriobiorca mOze odłnówić wvkonania odłorvy zr,r,ierzęcia .iezeli



stwierdzi, ze posiacla ono właściciela.
§2

1. Za lvykonanie zlecęnia Zamałviający zobor.viązuje . się do r,v;-płaty Wykonar,vcy
zryczahorvanego wynagrodzenia lv rvysclkości - t 353,00 zł ( jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt
trzy zl bruttołv Ęvm podatek VAT 253,$0 zl}za każde odłorvione zlvie,rzę.

2. Szczelrięta w ślepynr miocie Wykonawca zabiera bezpłatnie^ ale ty,lko z matką.
3. W przl,padkach wymagająoych unrieszczenia oclłowiorrego zrvierzęcia na obserwacji

weterynaryjne.i. koszt5l obserwacji ponosi Z*mawiająey,, rozlicza,iąc sie bezpośrednio
z lekarzem prowadzącyrn obserwacię.

4. ZapIata r,v,vnagrodzenia nastąpi po wy,ktlnaniu zlecenia przelewem na rachitnek
W,vkonalvcy w terminie 1;1 dni oci daty wpłl,wu l'aktury VA'I' dcl siedziby
Zamawiającego.

5. Wykonałvca lł,skazrtje raclrunek bankow5, o numerze:
DEUTSCHE BANl( 85 19l0 10,18 27fttt 8608 61{l5 0001.

6. W przlpadku zaisurieria potrzeby skozvstatria z uslLrg Wykonawcy rv pr:,rr,vaclr inIl,vch niz
w_łnlietlione lv ninie"isze.i umrrłvie. r,r,ysokość lr,ynagrodzenia Ędzie ustalona ostrbno.

7.Zobor,viazaniaz ninicjszej ttn]()\\\, rlie mogą przekroczyć ]4 000.00 zł. W przl,padku przekroczetlie
bęclzie za\,vart)i aneks do uno\\,-\.. 

§3
l .Ljmorva zostaje zawafiźr na czas określorr1- clcl dnia 3l grułlnia 20i ó roku.
Z,Każda zę stron moze wl"pclrviedzieć umowę łv kazdym czasie zę skulkiem na
koltiec rłiesiąca kalendarzor,vego. w ktorym q,,vpor.ł,iedzenie nastąpiło.
3.Umowit ll"loze ulec rozwiązatriu natvchmiastowemu rv drcldze jednostronnego
oślviadczenia rv przypadku niedotrzl"rnania przez jeclną zę stron rvarunkór,v ulT}o\,v},.

§4
Do spraw nie uregulowanych ninie.]szą tlmo\Ąą zastosor,r,anie mają przepisy Kocleksu Cywilnego. a

__]: --ponadtodąj_$Ąmicłłie§+pfzęisrektowprawnyeh:
1) art. 3 ust. 2 pkt l4 ustai,vy z dnia l3 września l996 roku o utrzymaniu czystości i

porząrll<tl w grn inach (Dz. tJ, z 2a 3 pciz. 1 399 zę zm, )
2) art,1l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o oclrrolrie zsl,iev,ąt (I)z. tJ, z 2i}13 r. poz, 856

zpożn. z;a,\,
3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwir i Rozrvoju Wsi z dnia 23 czet,lvca 2004 r.

W sprawie szczegółorł,l,clr w_vrnagań r,veterynarl,inych dla prołvadzenia schronisk
dla zr.vierząt (Dz. I"). z 20{iJ4 r. Nr, 158 poz. l657).

4) uchu,ały,, Nr V11l4tr lgL) Racly Cmirry Tełespol z cltri;l 28 klł,ietnia 1999 r.
lv sprawie wyłapywania bezdomnyclr zwierzątna tererrie gminy Terespol,

5) rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. !v sprawie zasad
i warttnków w_vłapywania bezdonrnych zwierząt { Dz. U. z |998 r. Nr. l 16 poz.753),

§5
l. Wszelkie zmiany ninie iszej Ll§io\,vy wyrnaga"|a fbrnry pisenrne.i pod rygoren,l

nięwazności
ż. W sprawach nieuregulorvan1.,ch niniejszą umowź} majii zastosorvanię przepisi,,

Kocleksir Cywilnego. Prarva zamółvień pirbliczn5,"ch oraz ustawy o oclrronie
ewierząt.

3. Ewentualne spor,v n,ynikłe z niedotrzymania warunków umowy, rozstrz.\,gane
będą przez Sądy Powszechne rvłaścirve tlla sieclziby Zamarviajacego.

4. l\inie.iszą umo\,vę sporząclzono w dr,vóch jedrlakowo lrrznliącyclr egzemplarzach
po"iednynr dla każde.i ze stron.
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