
UMoWA
doĘ cząca o chrony przed b ezdomno ścią rw ierząt

.?J
W dniu t),cznia 201 8 r, w l(obylanach. została zawalLa Lllllo\\,a pomiędzy: Gminą Terespol

Plac Ryszarda Kaczorowsl<iego 1. Kobi,lany.21-540 Małaszervicze, NlP 53]-2.3-33-]17,
REGON 030237410 reprezento\Ą,aną przcz,. Krzysztofa IwaniLtka - Wó.jta Grnilly Terespol. zwaną
lv dalszej części Llmowy ,,ZAMAWIA.IĄCYM" a Sclrroniskienr Dla Bezdomnyc1-1
'Zu,ierząt Norł,odrvór, 21- 100 Lubartórv, reprezelltolvalrytlr przez: Małgolzatę
Jadrł,igę Szr-lmiło - rł,łaścicie la schroniska. prowadzącą indl,r,viduallą działalność
gospodarczą zare_jestro\\/aną pod nazwą Schronisko Dla Bezdornnyclr 7,:r,ierzat
Małgorzata Szum iło Nowodr,vcir 2 1- 100 [-r-rbartów wpisaną do ew,idencji działalności
gospodarczej pod nLlme]:elTl 80263G, REGON 430990863, NIP 946-|84-42-32 zwaną
rł, da]szcj części ulnorł,y ,,WYKONAWCĄ", została zawat1a Llmowa o następu_iącej
treści.

§1
l. \ń/ u,ynikur złożenla ol'erty w dniu 20 grudnia 2017 r. Zamawia.iący zleca
a Wyktlnawca pl,z)jlnLlje dt, 1,ę2liznc.ji:
1) plzeptorł,adzania odłowu bezdomłrych zr,r,ierząt 7, terenu Gminy Terespol w 2018 r,,

po każdorazorł,ym zgłoszetlit-t od Zamawiającego upor.vaznionegcl
pracownil<a LJrzędu a w szczególnie uzasadnionych przypadkach tal<ze przy zgłoszeniLl
ptzez inne osoby lub podmioty - nie poźniel nlż 48 godzirr od przl,jęcia zgłoszenia, Jub
vt, i1-1nvm ll,spólnie ustalonynl terrn inte.

2) w przypadkur zwierząt agresywnych stw,arzających zagrozenie dla zdrorł ia
i ż,ycia człowieka. jak róu,niez zrł,ietząt rannych lub cicrpiących, podjęcia
działań rł, trybie natychtn iastorł yl-tl.

3 ) niezr,vłocznego przewiezienia odłowionych z:vierząt do Schroniska \\,

}.lo-ul.o.J,worzc. 2] - ] 0C Lubartów.
4) zapewnienia odłou,ionym zrł,ielzętol-n ochrony. wyzylvienia. obsłLrgi iopicki

rł,eterynaryj nej.
5 ) pokrywac wszelkie szI<ody porł,stałe ]la nrieniu i osobie, r,vyrządzone

osobom trzecim podczas realizacji postanowień niniejszej ull]o\Ą).
6) zlccenia l,vykonywać osobiście, zgodnie z oborł,iązur_jącyrn praweln i zasadanli

dokładając nalezytej staranności rvymaganej przy zar,l,odorvym
charakterzc prorvadzone.j działalnośc i.

1) uzyskania wyn,]aganego pra\\/enl pozlvoIenia na pror,l,adzenie w/rł, działa]ności na
terenie Gminy Terespol.

8) natychmiastowego pow,iadomienia Zamalviającego o ewentutalnym fakcie
odebrania odłolł,ione go zwierzęcla przęz r,vłaściciela. podająo jcgo dane personalne
uzyskane na podstawie dokunlentu pcltwierdzającego tozsamość,

2,. Wvkonawca oświadcza. że:
1) posiada unlie.jętności. krł,alifikacje. rvyszl<olony personel oraz sprzęt i urządzenia (rll.
in. chu,ytal<i. smycze. pułapl<i zyw,ołou,ne. aplikatory r,r,eteryllaryjne fllm 'fELIN.IE,C]]' i

TELELDART słr-rzące do irriekcji na odległość) niezbędne do nalezytego i bezpiecznego
dla zwierząt w,ykonania umowy.
2) transport odłorł,ionych zw,ierząt dokonywany będzie prz),stoso\Ą,all1,rili do tego celr-L

pojazdalni narki - VW CADDY nLlnler rejestracyjny t.LJ 5l55F Iub - VW T5 llumef
rejestracy.iny LU 3240M, spełniającynli warunI<i określone lv aft.24 r_rst. 1 ttstar,vy o ochronie
zwierząt.
3 " Strony ustalają, że odłarł,iallie odbywać się będzie pod nadzot,em pracownika
lJrzędu Gminy Terespol, który potwierdzi ilość lvyłapanych zwierzai.
4.Zamawia.j ący ogłosi na swoim teretlie 2l przed pierwszyll odłorł,enl . ze odłorł,ł-
bezdomnych zr,vier ząt mają clraral<tcr stały.
5.Zleceniobiorca llloze odr-rrówić lv_vl<onarria odłow y z,w ierzęcia jcze li strvierdzl.



zL- I]i]siacla o|lL) \\ łaściciela.
§2

. Z:l r,r \ \.,I]|'1]]ic zlecenia Zanlalviającl, zobow,iązLrje, się do rvypłaty \\'vkollarłcy
zl-', iz.,,t, \\\ alle gO rrvlragrodzenia w'ił'ysoltoŚci 1 476,00 zł ( słoł,nie: ieden tysiąc cztetl,sta
siecleltldziesiąt sześć zł brutto lv tym podatek VAT 200,00 zł) za kazde oclłor,vioIle zrt iet-zc.- '.zcz.-tlie ta rr Ślepyln miocie Wykonalr.ca zabiera bezpłatnie. aIe tyllto z matką.

: \\ 11;21paclkach w1"lnaga_iących umieszczenia odłowionego zwierzęcia na obselrłacji
\\ itc-l'\ rrarl jnej. koszty obserwac.ji ponosi Zamałviającv, rozlicza.jąc się bezpośrednio
z lckarzetn prorł,adzącynl obserw,ac_ię,

+, 7aplata tt'l,nagrodzenia Irastapi po ił,,vl<onaniu zlecellia prze lewem na rachLlnek
\\'1'konałr'cy tv ternlinie 14 dni od clat.v wpłyrł,u fakttlry VA'I'do siedziby
Za rnarł,iaj ącego.

5. Wykonawca ,uł,skazr-l_j e rachunelt bankorvy o llLllrle rze:
DEUTSCI]E BANK 85 l910 1048 2788 8608 6105 0001.

6. W pą'padl<r-l zaistniellia potrzeby sl<orzystania z ttslug Wykonarvcy rł,pmwaclr innyoh n12
lvynienione ił, ninie_iszej u1-1-1owie. tvysokość wynagrodzenia będzie Ltstalona osobno.

J.Zoboll,iąlanja z niniejsze_j Lll1-Io\\/}, nie rnogą przckroczyć 44 280,00 zł. W'przypacJku
prze l<roczenia będzie zatvartv aneks do umor,r,,y.

§3
1"Ulnowa zostaje zatvarta na czas ol<reślony do dnia 3l grudnia 2018 roku.
2.Ka'żda ze strol} lTloze r,i,yporł,iedzieć LlITlowę w l<azdym czasie ze skutltienl na
koniec miesi ąca kal endarzo wego. w którylll wl,pow,i edzen i e nastąpiło.
3.LJmolva moze ulec rozlr,iązatriu natychn-riastolvemu w drodze jednost1,onne go
oŚwiadcze rria w przypadku niedotrzymania przezjedną ze strot,,l warunków, ulllowy.

§,l
Do spralr,, nieure_qllltlr.vanych niniejszą Lllno\\ą zastosowallie mąjmają przepisy KodelrsLl Cvrviincgo.
a pillladtc, riiże.j lłynici rioi,tc p,zcpisi al,iÓ-w pLŁ-, ń-ii},Cil:
1) art.3 ust.2 pkt 14 ustau,y z dr.ia ]3 września ]996 roku c,l utrzymanilr czystości i

porządkr_L u, grrrinach (.Dz. I.] , z 20|7 poz. l289 t j, z pożn. zm. )2) aft,.l1 tLstawy z dnia 2l sierpnia 199] r. o ochronie zwierząI (Dz. U. z,2017 r. poz.l840 t.i.
z późn. nl.).

3) rozporządzelrienl Millistra Rolnictwa i Rozr,vojrr Wsi z dnia 23 czefwca 2004 r.. w sptaivie
szczegÓJowych vt,vtllagali r,veterynarl,jnych dla pror,vadzerria schronisk dla zwierząt (Dz"
U. z2004 r. Nr, l 58 poz. 165]),

4) rozpol"ządzenierl MSWiA z dnia 26 sierprria l998r,. ri., spt,arł,ie zasad i warunków
vvyłapyr,varlia bezdomnych zw,ierzą| (.Dz. U. z 1998 r. Nr. l l 6 poz.753).

§5
l. Wszel]<ie l,miany ninie.iszej Lllnowy wl,magają forrny piscmne.i pod rygorem

n ierł,azności
2. W sPrawach nieLlt"cgulowatlyclr niniejszą Lll1lo\łą lna.ją zastosolvanie przepisy

Kodeltsu Cywilnego. Prawa zamóu,ień publicznych, oraz Llstawy o ochronic
z,wierząt.

3. Ewentualttc Spory wl,nikłe z nicdotrzymania warunkólv Llmow},, rozstrzygane
będą przez Sądy Por,r,szechne właści we dla siedzi b1, Zarnawi a.j ącego.4. Niniejszą ulxowę sporządzono w drł,óch jednaltovvo brzmiących egzemplarzach
po.]ednl,rn dla kazde_i ze strolr.
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