
UMowA
doĘ cząca o chrony przed b ezdomno ś cią rw ierząt

W dniu 4 styczńa 2019 r. w KobylanacĘ pomiędzy: Gminą Terespol Plac Ryszarda
Kaczorowskiego 1, Kobylany,21-540 Małaszewicze, NIP 537-23-33-717, REGON 030237470
reprezentowaną przęz; Klzysńofa Iwaniuka - Wójta Gminy Terespol, zwaną w dalszej części
umowy ,,ZAMAW,IAJĄCYM" a Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt
Nowodwór, 2I-I00 Lubartów, reprezentowanym przęz: MaŁgorzatę Jadwigę
S zum iło - właś c iciela schro ni ska, prow adzącą indywidualną działalnośó gosp odarczą
zarejestrowaną pod nazwą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata
Szumiło Nowodwór 21-100 Lubartów wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej pod numerem 80263G, REGON 430990863, NIP 946-184-42-32 zwaną
w dalszej części umowy ,'WYKONAWCĄ", została zawarta umowa o następującej
treści.

§1
1. W wyniku złożenia oferty w dniu 29 listopada 2018 r. Zamawiający
z|eca a 'Wykonawca przyjmuje do realizacji:
1) przeprowadzania odłowu bezdomnych mvierząt z terenu Gminy Terespol w 2019 r.,

po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego upoważnionego
pracownika|Jrzędu a w szczęgólnie uzasadnionych przypadkachtakZe przy zgłoszeniu
przez inne osoby lub podmioty - nie później rriż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia, lub
w innym wspólnie ustalonym terminie,

2) podjęcia działah w trybie natychmiastowym w prrypadku zwięrząt agresywnych
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i Zl,cia człowieka, jak również zwierząt rannych
lub cierpiących,

3) niezwłocznego przewiezienia
Nowodwor ze, ż I - IaO Lubartów,

odłowionych zwierząt do

4) zapewnienia odłowionym zwierzętom ochrony, wyzywienia, obsługi i opieki
weterynaryjnej,

5) pokryciu wszelkich szkód powstałych na mieniu i osobie, wyrządzone
osobom trzecim podczas realizacji postanowień niniejszej umowy,

6) wykonywanie osobiście zlecenia, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami
dokładając naLeżrytej staranności wymaganej przy zawodowym
char akter ze prowadz onej działalno ś c i,

7) uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na prowadzenię w/w działalności na
terenie Gminy Terespol,

8) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o ewentualnym fakcie
odebrania odłowionego zwierzęcia przez właściciela, podając jego dane personalne
uzyskane na podstawie dokum enfu potwie r dzającego tożsamośó.

2. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada umiejętności, kwalifikacje, wyszkolony personel oraz sprzęt i urządzenia
(m. in. chwytaki, srrryczę, pułapki zywołowne, aplikatory weterynaryjne firm TELINJECT
i TELELDART słuzące do iniekcji na odległośó, niezbędne do należytego i bezpiecznego
dla zwierząt, wykonania rrmowy,
2) transport odłowionych zwierząt dokonlłvany będzie przystosowanymi do tego celu
pojazdami marki - VW CADDY nrrmer rejestracyjny LU 5l55F lub - VW T5 numer
rejestracyjny LU 3240M, spełniającymi warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy o
ochronie zwierząt.
3. Strony ustalają, ze odławianie odbywaó się będzie pod nadzorem pracownika
Urzędu Gminy Terespol, który potwierdzi ilośó wyłapanych zwierząt.
4.Zamawiający ogłosi na swoim terenie w terminię 2Idni, prz'ed pierwszym
odłowem, ze odłowy bezdomnych zwierząt mają charakter stały.

schroniska w



5.Zlęcęniobiorca możę odmówió wykonania odłowy zwietzęcia, jeżeli
stwierdzi, ze posiada ono właściciela.

§2
I. Zawykolanie zleceniaZamawiający zobowiąnlje, się do wypłaty Wykonawcy

zryczńowanego wynagrodzęniaw wysokości- 1416,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta
siedemdziesiąt sześć zł brutto w tym podatek YAT 276,00 zł) za każde odłowione zwierzę,

2. Szczeńęta w ślepym miocie Wykonawca zabięrabezpłatńe, ale tylko zmatką.
3. W prz5lpadkach wymagających umieszczeńa odłowionego zvłierzęcia na obserwacji

weterynarflnej, kosźy obserwacji ponosi Zamawiającyrrozliczając się be4pośrednio
z lekarzem prowadzącym ob serw acj ę.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby
7-amawiającego.

5. Wykonawca wskazuje rachunek bankowy o numerze:
DEUTSCHE BANK 85 1910 1048 2788 8608 6105 0001.

6. Wprąpadku zaisnisniapotrzebyskorzystarriazusług Wykonawcy w qprawachinnychnż
wymienione w niniejszej umowie, wysokośó wynagrodzenia loSzie ustalona osobno,

7.Zobowiązańa z niniejszej rrmowy nie mogą ptzektoczyó 44 280,00 zł. W przypadku
ptzehoczeńabędzie zaularty aneks do umowy.

§3
l.Umowa zostaje zawartana czas określony do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2.Kuzda ze stron może wypowiedzieć rrmowę w kżdym czasie ze skutkiem na
konięc miesiąca kalęndarzowego, w którym wlpowiedzenie nasĘpiło.
3.Umowa może ulec romłiązaniu natychmiastowemu w drodzę jednostronnego

oświadczeniaw przwadku niedotrzyrrrania przez jedną ze stron warunków umoviy.

§4
ffi nietn"egdowmłrct

a ponadto niżej wymienione przepisy aktów prawnych :

1) art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z2Ol8 poz. 1454 zpoźn. zm.)

2) art.l1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zvvierząt (Dz. U. z2OI7 r. poz.184O
tj. z późn.zm.),

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 azerwca 2O04 r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U . z 2004 r. Nr. 158 poz. 1657),

4) rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. nr 1 16 poz.753).

§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważrości
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa zamówięń publicznych oraz ustawy o ochronie
zuńerząt.

3. Ewentualne spory wynikłe z niedotrrymania warunków umowy, tozstrzygane
bęĘ przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

4. Niniejszą rrmowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiącychegzemplarzach
pojednym dlakażdej ze stron.
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