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d tlĘ,cz ąca łrch rony przetl łlczdtlrn nością złvierząt

W dniur 2 st3lczlla 20l7 r. w Kobylanach, zostala zawalta Lllno\,vźl pon-Lięclz_r,,: Gminą Terespol
Plac R1,,szarda Kaczorowskicgtl l, Kobylany. 21-540 Ntataszervicze, N|P 537-23-33-7lr7,
RDCON 030237410 feprezentowŁtną przęz: Kl,zysztofa lwaniuka - Wójta Gmin), Terespol. z\\/anź}

lv dalszej części umowy ,,,ZAMAWIAJĄCYM" a Schroniskiem Dla Bezdomn\rch
Zwicrząt Nowodwór, 21- l00 [.ubartów, IcprczL-lltolvanym przęz,. Małgorzatę
Jadwigę Szumiło - rvłaściciela schroniska, pror.vaclzacą inclywidltalną cJziałalriość
gospodarczą zarejestrowźrną pod nazw-ą Schronisko Dla Bezdclmnych Zw,ierząt
Małgolzata Szurniło }.Ior,vodw ćlr 2I- l00 Lubartórv wpisarią dcl elł,idenc_ii działalrrości
gtlspodarczej pcld nunlercm 80263C. REGON 430990863. NIP 946-184-42-32 zwaną
rv clalsz.ej części LlInow,_v ,,WYK(}NA'WCĄ", zostałzr zawartir Llmolva o następirjącej
treśc i "

§1
1. W \\,yniku złożenia ofelty w, dniu l2 grudnia 20l6 r. Zarnawiający zleca
a Wyktlnawca przyjmuje do realizacli:
1) przeprorvadzania odłor.ł,ut bezdomnych zr.vierząt z terenu Grliin,n- 'lerespol"

po kazdorazowytł zgłoszcniu od Zamawia.iącego Llpo\Ą/aznionego
pracor,vnika LJtzędu .i w szczególnit: uzasadniotrych przypadkach takzc prz5, zgłoszcnirr
przez inne osoby lub podmioty - nie późnie_i niż 48 goclzirr ocl przl,jęciazgł<sszełria, lr"rb
u, inn.vm u,spólnie ustalonym terminie,

2) łv prz,vpadku zwierząt agresl,rvnych strł,arzającyc,h zagrozc-nie dla zdrclwia
i z.vcia człowieka. jak rcirvniez zrvierząt rirtln_vch lLlb cierpiących, pocljęcia
dziatań rv tr.vbie natyc|T miastow}/ln.

3) niezwłocznego przewiezienia odłowion_vch zw,ierząt do Schronisl<a w
Noi,vodr,vorzę. 2 1- l 00 Lubarlólv"

4) zapewnienia od}orviorr,v-m zwierzetonr ochrony. rvl,zvr.r,ienia, obsłlrgi iclpieki
weterynalylne1.

5) pokr;,waó wszell<ie szkody polvstałe na mienir,r iosobie, r.vvrządzone
osobom trzec inr pod czas rcal izacj i postanor,vień nin iej sze_j umowy,.

6) zlecenia r,v_vkonyrvać osobiście. zgoclnie z ollou,iazująo_vm prawcfil
dokładając nalezlzte"i staranności w,1,,magarre_j przs-
charakterze pror,vadzo6 g: j działalności.

V) uzyskania wymaganego praw,em pozlvcllenia na prowadzenie lv/lv działalności na
teretrie Gnrin1, Terespol.

8 ) natychmiastolvego pol.ł,,iadomienia Zamarviającego o e wentLlaln5,nr ta[<cie
odebrania odłor,vionego zrvierzęcia przez rł,łaścicie|a, poda.iąc jego dane personalne
uzys kane n a pod starł, i e d o kunl en tu potlr, ierdzaj ącego tozsanr ość.

2. W},konałvca oślviac]cza. że:
l) posiada umiejętrrości, kr.valiflkacje, r,r,vszl<olony personeI oraz sprzęt i urządzenia (nr.
in, chwytaki, slnycze. pułapki zywotowne, aplikatory weter,vnary.jne firrn TtsI,IN.IEC]T i

TELELDART sluzące do iniekcji na odległość) rriezbędne clo nalez;,,tego i bezpiecznego
d la zył icrzat rvvkollan ia L|m()\\ \ _

2) transport odłow,ionych zwierząt dokony\,vany będzie przystoso\\anltni dcl tego celu
pojazdarni rnarki - VW tjADDY nunler re"iestlacl,jn1, LU 5l55F lub - VW'l5 nutncr
rejestracy_iny LU 3240M, spełniającymi rvarunl<i określone w art. 24 ust. 1 ustawy
o ochrotlie zwierząL
3, Stron,u- ustalają, że odłarł,ianie odbyrł,aó się będzie pod nadzorem pracownika
L_}rzędu Gnriny Tercspol. któr1, ptltw,ierdzi ilośc w.yłapany.ch z,wlerząL
4.Zamar,viający ogłosi na slr,oim terenie 21 przed pierwszvm ocJlolvem, ze
odtow,1, bezdonrnych zyvierząt mają charakter stał,v.
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5.l,1cceniobioroa lnozt: odnrówić rvykonania i:ldłorvy zrł,ierzęcia .jeźcli
stłvicrdzi. że posiada ono wlaściciela.

§2
l. Za wykorranie zlecenia Zamawiając}, zclLlclwią,zu"je" się clcl r.vypłaty Wyl<onawcy

zryczattowanego \Ą/ynagTodzcnia w wlrsokości 1 176,00 zl ( slow,nie; jeden Ęsiąc czterysta
siedenrdziesiąt sześć zł lrrutttl łv tym pod:rtelł VAT 200,00 z1) za każde oclłor,vione zr,vierzę,

2.1z,czrnię1l1y §[6:;rym miocie lVykonawcnzabiera bezpłatnie, ale tylko z tnatl<ą.

3. W przirpadkach wymaga.iącyclr umieszczenia cldłowiclnego zwierzęe ia na obserwacji
lveterynaryjnej, koszt1, obserwac_ji ponosi Zamał,iający, rozlicza_iac się bczpośrednio
z lekarzenr prowadząclrm obserr,vacje"

4- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlece nia przelewenr na rachutre k'
Wykonawcy iv terrnirrie t4 d:li od daty rvpłyr,r,u faktury VAT do siedziby
Z:rmałviil.iącegtl.

5. Wykonzrwca rvskazuje rachunek bar"lkorł,y 0 nlln"]erze:
DBU,[-SC[{L, BANI( 85 1910 1048 2788 8608 6105 0001.

6. W przypadkr"r zaistnielria potrzcb.v skorzyslania z usług Wykonawey w prawach inrlych niz
rłynicnionc r,v nilliejszej ttnlowie, w.vsokość wyragrcldzenia Ędzie ustalona osobno,

7 .Zobowiązania z niniejszej ulnowy nie nroga przekroczyć 44 280,00 zł, W przypadkLr
przekroczenia bęclzie za\,vart}, aneks do umowy.

§3
l.[Jmor,va zostaje zarł,arta na czas określon5, do dnia 31 grudnia 2017 rtlku.
ż,Każda ze stron Inoze łvypor.viedzieć umowę w kazdyrn czasie ze skutkiem na
kotl iec lniesi ąca kalendarzolł,c go- w l<tólyrn wypowicdzenic nastąpiło,
3.[_Imowa moze ulec rclzwiązaniLt natyclrmiastowemu w droclze jednostrotllrego

oślł,iadczenia w przypadl<u r"riedotl,zymania przez jedn4 ze stron warunków umolvy.

§4
Do sprar,v nieureglllowanych niniejszą Ltmową zastosowanie rna.ią przepisy Kodeksłr Cywilneqo,
a ponadto nizej r,vymierlione przepisy aktów prawnych:
1) art. 3 r-rst, 2 pkt 14 ustarvy z clnia l3 września 1996 roku o utrzvnranir-r czvstości

i porządl<u w gnrinaclr (Dz. U. z 2013 poz. 1 399 ze zm, )
2) art,l 1 ustawy zdnta 2l sierpnia 1991 r, o clchronie zwierząt(Dz.ł,l. zżOI3 r. poz.856

zpożn. z-m.),

3) rozporządzenicm Ministra Rolnictwa i Rozwo|u Wsi z dnia 73 cz,erwca 2001 r,

w sprar.r,ie szczegółowych r,vytnagań wcterf-nary.jnych dla pror,vadzcnia schronisk
dla zwierz,ąt (Dz. lJ. z ż004 r. Nr. l 58 poz. 165]).

4) uchvvały Nr YIll41l9L) Rady Cirniny Terespol z clnia 28 l<r.ł,ietnia 1999 r.
w sprawie rvyłapywania bezdomnych zwierzątna terenie _9miny T'erespol,

5') rozporządzeniem VlSWiA ,z c]nia 26 sielpnia 1998r, w spra,,vie zasad
i u,arunkow wyłapywania bczdonrnych zwlerz,ąt ( Dz. U. z |998 r, Nr. 1t6 poz,753).

§5
l, Wsze lkic zmian.v ninie.iszej umowy wymagają forrny pisemne.i pod rygorenl

nicir aznclsci
2- W sprawach nieuregulow,anl"ch niniejszą Llrno\\/ą mają zastosowanie przepis,v

KodeksLr Cy,,wilnego, PrAu,a zamówień publicznych ora,z ustavvy o oclrronie
z:wierz,ąt.

3" Ewe tltualne spory wyrlikłe z niędotrzymania rvarunków umow,v, rozstrzygatte
będą przez Sąd_v Porł,szeclrne vl,łaściwe dla siedzib), Zamawiającego.

4. NinieIszą Llmowę sporządzorro rv dr.r,óch jednakor,vo brzrrriących egzemplarzach
po jednym dla każde.i ze strotr.
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