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UMowA
W dniu 3 kwietnia 2018 roku w Kobylanach, na podstawie złożonej oferty na zadanie
,,Zapewnienie tymczasowej opieki bezdomnym rwierzętom z terenu Gminy Terespol
poprzez ich wyłapywanie i utrrymywanie w 2018 r", pomiędzy: Gminą Terespol, Plac
Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 2I -540 Małaszewicze, NIP 537 -23 -33 -7 1 7, REGON
030237470, reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Iwaniuka, zwaną dalszej treści
umowy ,,Zamau,iajĘcyh", a,,EKO-BUG" Spółka z o.o. ul. Słoneczna 7, Kobylany, 2I-540
Małaszewicze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przęz Sąd Rejonowy w
Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000009461, NIP
537 -19-65-148, REGON 030222473, reprezentowaną przęz Wojciecha Panasiuka, Prezesa
Zarządu, zlłvaną w dalszej części umowy ,,Wykonaw cą", zostńa zawarta umowa następującej
treści.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu

tymczasowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Terespol poprzez
ich wyłapywanie i utrzymywanie w tzw. ,,miejscu przetrzymywania"
w miejscowości Kobylffiy, w 2018 roku.

2. Pobyt zwierząt bezdomnych w ,,miejscu przetrzymywania" ma charakter tymczasowy,
do czasu odbioru zwierząt przęz przedstawicieli schronisk dla zwierząt z którymi
ZanawiĄący ma podpisane umowy, w sytuacji gdy natychmiastowe umieszczenie
w schronisku bezdomnych zwierząt jest niernożliwę, czy to ze wzĄędu na brak miejsc
w schronisku lub też nięmożność przybycia przedstawicieli schroniska w celu odłowienia
lub odbioru zwierzęcia.

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
określony w ust.1 . zgodnie z ofertą z dnia 20 grudnia 2077 r.

§2
Wyłapywanie i ptzettzymywanie bezdomnych zwierząt, w szczególności bezdomnych psów
w ,,miejscu przetrzymywania" odbywaó się będzie zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniaZ3 czetluca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagń
sanitarnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, tozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dńa 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków
wyłapywania b ezdomn y ch zwierząt.

§3
W}konawca kźdemu złapanemu bezdomnemu zwierzęciu założy kartę ewidencyjną,
zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego do "miejsca przetrzymywania"
zwierzęcia, oraz przebieg jego pobytu w ,,miejscu przetrzymywartia".

§4
1. Umowa obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Kńdej zę stron sfuĄ prawo rozwiązańa rrmowy za 1 miesięczrlym okresem

wypowiedzeniaze skutkiem prawnym na koniec miesiąca,
3. Zama,wiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonywanie umowy nieleży w interesie publicznym, azęgo nie można
było przewidzieó w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie
terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyzszych okolicznościach.

§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) chwytani e i do starc zanie zwierząt do,,miej sca przetrzymyw arlia",
b) prowadzenie obserwacji nowoptzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,
c) zapewnienie pozywienia oraz stały dostęp do wody,



d) prowadzęnia działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów (oddawanie
do adopcji),
utrąrmanie czystości i porządku w boksach, wybiegach oraz otoczeniu,
prowadzenie ewidencj i zwierząt,
usuwanie odpadów stałych i płynnych oruz nvłok padłych zwierząt lub poddanych
eutanazji,

h) wydanie przetrzymywanych bezdomnychzwierzątprzedstawicielom Schronisk.
2. Do obowiązkó w Zamawiającego należy:.

a) zapewnienie opieki weterynaryj nej przetrzymywanych zw ietząt,
b) bezzwłocznę kierowanie przetrzymywanych zwierząt do schronisk, po bezskutecznych

poszukiwarriach opiekuna.

§6
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do dnia 10-go każdego miesiąca informację
na temat stanu zwierząt w miejscu przetrzymywania, tj. ilość zwierząt w miejscu
przetrzymywania, wedfug stanu na ostatni dziń miesiąca, ilość zwierząt przyjętych i ilość
zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny.

§7
1. Łapanie bezdomnych zwierząt przez Wykonawcę odbywać się będzie w oparciu

o zgloszenie telefoniczne Zamawiającego i wykonywane będzie w ciągu 48 godzin
o d otrzymania zlecenia.

2. W przlpadkach szczególnych (ranny pies lub pies agresywny) reakcja Wykonawcybędzie
natychmiastowa.

§8 t

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i upraw/ienia do wykonywania ptac
określonych w umowię i Ze prace wykonywaó będzie w spdsób humanitarny, bez narażenia
rw ier ząt na zb ędne ci api eni e.

§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) jednorazowe ryczahowe wynagrodzenie za cały czas obowipywania umowy
w wysokości l 476,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześó ńoĘch)
brutto, rozliczonę na koniec pierwszego miesiąca rozliczeniowego, płatne w terminie
14 dni od daty wystawienia faktury -zautrzymanie gotowościza świadczenie usług,

b) za złapanie, dowóz do ,,miejsca przetrzyrlywania", pobyt i utrzymanie bezdomnego
zwlerzęcia (psa) - ryczńt dzienny 3,69 złbruttoldzień/jedna sztuka.

2. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy i 30 dniowy termin płatności.
3 . Zobowiązańa z niniej szej umowy nie mogą przekroczyć 6 863,40 zł. W przypadku
przek<roczenia będzie zawarty aneks do umowy.

§10
|. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyużoną na piśmie

pod rygorem nieważności takiej zmiaty.
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd

właściwy dla siedzib y Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy z dniaZ9 stycztia2OO4 roku.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kużdej

ze Stron.
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