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UMowA
d otyc ząca o ch ro ny prze d b ezd o mn o ś ci ą Tw ierząt

W dniu 3 sĘczria 2020 r. w KobylanacĘ pomiędry: Gminą Terespol Plac Ryszarda
Kaczorowskiego 1, Kobylany,21-540 Małaszewicze, NIP 537-23-33-717, REGON 030237470
reprezentowaną ptzez: Klzysńofa Iwaniuka - Wójta Gminy Terespol, zwaną w dalszej części
umowy ,,ZAMAWIAJĄCYM" a Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt
Nowodwór, 21-100 Lubartów, teprezentowanym przez: Małgorzatę Jadwigę
S zum iło - właś ciciela schroni ska, prowadzącą indywidualną działa|nośó gosp odarczą
zaĘestrowaną 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 ,rWYI(ONAWCĄ", została za:warta umowa o następującej
treści.
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1. W wyniku złożęńa oferty w dniu 9 grudnia 2019 r. Zamawiający zleca a
przlmuj e do r ealizacji:

Wykonawca

1) przeprowadzania odłowu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Terespol w 2020 r.,
po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego upoważnionego
pracownika Urzędu a w szczególnie uzasadnionych przypadkachtakZe prry zgłoszeniu
przez inne osoby lub podmioty - nie później niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia, lub
w innym wspólnie ustalonym terminie,

2) podjęcia działań w trybie natychmiastowym w prrypadku zwierząt agresywnych
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i zllcia człowieka, jak również zwierząt rannych
lub cierpiących,

3) niezwłocznego przewiezienia odłowionych zwierząt do
Nowodwo rze, 21 - t0a Lubartów,

schroniska w

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

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

6) wykonywanie osobiście zlecenia, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami
dokładąąc należ.ytej staranności wymaganej prZy zawodowym
chat alder ze prowadz onej działalno ś c i,

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

8) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o ewentualnym fakcie
odebrania odłowionego nłłierzęcia przez właściciela, podając jego dane personalne
uzyskane na podstawie dokumentu potwie t dzającego tożsamo ś ć.

2. \ilykonawca oświadcza, że:
1) posiada umiejętności, kwalifikacje, wyszkolony personel oraz sprzęt i urządzenia
(m. in. chwytaki, smycze, pułapki żywołowne, aplikatory weterynaryjne firm TELINJECT
i TELELDART służące do iniekcji na odległość, niezbędne do należytego ibezpiecznego
dla zwierząt, wykonania umowy,
2) transport odłowionych zwierząt dokonywany będzie przystosowanymi do tego celu
pojazdami marki - VW CADDY numer Ęestracyjny LU 5155F lub - VW T5 numer
rejestracyjny LU 3240M, spełniającymi warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 7997 r. o ochronie zwierząt @z. U. z20I9 r. poz. 122,|23).
3. Strony ustalają, że odławianie odbywaó się będzie pod nadzorem pracownika
Urzędu Gminy Terespol, który potwierdzi ilośó wyłapanych z-łvierząt.
4.Zamawiający ogłosi na swoim terenie w terminie 2ldni, przed pierwszym
odłowem, ze odłowy bezdomnych zwierząt mają charakter stały.
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S.Zlecęniobiorca moze odmówić wykonania odłowu zwierzęcia, jeżeli stwierdzi, ze
posiada ono właściciela.
6. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówięńpublicznych, nie stosuje się,

§2
l. Zawykonanie zleceńaZamawiający zobowiązuje, się do wypłaty Wykonawcy

nyczńowanego wynagrodzetiaw wysokości- l 476,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta
siedemdziesiąt sześć zł brutto w tym podatekVAT 276,00 zł) za każde odłowione zwietzę,

2. Szczeńęta w ślepym miocie Wykonawca zabiera bezpłatnie, ale tylko zmatką.
3. W przypadkach wymagających umieszczęńa odłowionego zwierzęcia na obserwacji

weterynaryjnej, kosźy obserwacji ponosi Zamawiający,rozliczając się beąpośrednio
z lekaruern prowadzącym ob serwacj ę.

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

5. Wykonawca wskazuje rachunek bankowy o numerze:
DEUTSCHE BANK 85 1910 10482788 8608 6105 0001.

6. Wprapadlozaistrrieniapotzebyskorzystaniazu§ug Wykonawcy w qprawachinnychnż
wymienione w niniejszej umowie, wpokorśłi wynaglodzenia Ędzie ustalona osobno.

7 .Zobowiązania zniniejrzej umowy nie mogą przeh,roczyó 44 280,00 zł. W przypadku
przehoczeńabędzie zawarĘ aneks do umowy.

§3
1 .Umowa zostaj e zaw arta lua czas ołreślony do dnia 3 1 grudnia 2 020 roku.
Z.Kńda ze stron może wlpowiedzieć rrmowę w kżdym czasie ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wlpowiedzenie nasĘpiło.
3.Umowa może ulec romłiązańu natychmiastowemu w drodze jednostronnego

oświadczenia w przypadku niedotr zymania ptzezj edną ze stron warunków umowy.

§4
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,
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 @z.U. z2019 poz.1579 zpoźn. zm.)
2) art.ll ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z2OI9 r. poz. I22
tj. z późn. zm.),
3) rozpotządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia23 czerwca2004 r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt(Dz.U.z2004 r. Nr. 158 poz.1657),
4) rozporządzenięm MSV/iA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. nr 116 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, ustawy o ochronie mlierzątorazwskazanew §4 umowy.
3, Ewentualne spory wynikłe z niedotrzymania warunków umowy, rozstrzygane

bęĘprzez Sądy Powszechne właściwe rzec7.owo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejszą rrmowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplaruach

po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający Wykonawca
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