
.. 	 'RZt\O (;MINV HANSK 

Wptyn~lo dn ia , )O,ZO,~P?~.Ql 

Zatatw i spraw~ 

Termin zala twienia .. " .. .... ,.. .POROZUMIENIE 
dotycz~ce odlowu interwenc)jnego i prz)j((c1Hk ~·~11. ''?)66:-WW '" 

do schroniska bezdomnych ps6w 

Dnia 27 stycznia 2020 roku, w Hansku Pierwszym zostalo 
zawarte porozumienie pomi~dzy: 
Gmin~ Hansk, Adres: Osiedlowa 4, 22 235 Hansk Pierwszy-,
NIP: 5651448276, reprezentowan<! przez: 
Wojta Gminy - Marka Kopieniak 
zwanym w dalszej cz~sci umowy "ZAMA WIAJ1\CY" 

a 
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierz~t Nowodwor 21-100 Lubartow, 
reprezentowanym przez: 
MalgorzatC( J adwigC( Szumilo - wlasciciel schroniska, 
prowadz<!c<! indywidualn<! dzialalnosc gospodarcz<! zarejestrowan<! pod nazw<! 
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierz~t Malgorzata Szumilo Nowodwor 
21-100 Lubartow wpisan<! do ewidencji dzialalnosci gospodarczej pod numerem 
80263G, REGON 430990863, NIP 946-184-42-32, zwan<! w dalszej cz~sci 
umowy "WYKONAWCA" 

§1 

Do niniejszego porozumienia nie stosuje siC( ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. z 2019r, poz. 
1843) w oparciu 0 art. 4 pkt 8 

§2 

1. 	 Wykonawca zobowi<!zuje si~ do: 
a) 	przeprowadzania odlowu bezdomnych zwierz<!t z terenu (Gminy) , 

po kaidorazowym zgloszeniu od Zamawiaj~cego, upowainionego 
pracownika Urz~du, Policji, Straiy Miejskiej, Straiy Gminnej, 
a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach takZe przy zgloszeniu przez 
inne osoby lub podmioty - nie p6zniej nii 24 godziny od przyj~cia 
zgloszenia, lub w innym wsp6lnie ustalonym terminie, 

b) w przypadku zwierz<!t agresywnych stwarzaj<!cych zagroienie dla 
zdrowia i iycia czlowieka, jak r6wniei zwierz<!t rannych lub cierpi<!cych, 
podj~cia dzialan w trybie natychmiastowym, 

c) 	niezwlocznego przewiezienia odlowionych zwierz<!t do wlasnego 
schroniska znajduj<!cego si~ w Nowodworze, 21-100 Lubart6w, 

d) zapewnienia odlowionym zwierz~tom godziwych warunk6w bytu, 
ochrony, wyZywienia, obslugi i opieki weterynaryjnej, trwalego 
oznakowania, profilaktyki, a w przypadku zaistnienia koniecznosci takZe 
sterylizacji, usypiania slepych miot6w, eutanazji i innych niezb~dnych 
zabieg6w, 

e) 	poszukiwania nowych dom6w i wlascicieli dla zwierz<!t wyznaczonych 
do adopcji 

f) pokrywac wszelkie szkody powstale na mieniu i osobie, wyrz<!dzone 
osobom trzecim podczas realizacji postanowien niniejszej umowy, 



g) 	zlecenia wykonywae osobiscie, zgodnie z obowi£!zuj£!cym prawem 
i zasadami dokladaj£!c naleiytej starannosci wymaganej przy 
zawodowym charakterze prowadzonej dzialalnosci, 

h) 	natychmiastowego powiadomienia Zamawiaj~cego 0 ewentualnym 
fakcie odebrania odlowionego zwierz((cia przez wlasciciela, podaj£!c 
jego dane personalne uzyskane na podstawie dokumentu 
potwierdzaj£!cego tozsamose. 

2. 	 Wykonawca oswiadcza, iz: 
a) 	posiada umiej((tnosci, kwalifikacje, wyszkolony personel oraz sprz((t 

i urz£!dzenia ( m. in. Chwytaki, smycze, pulapki Zywolowne, aplikatory 
weterynaryjne firm TELINJECf i TELEDART sluz£!ce do injekcji na 
odleglose, itp.) niezb((dne do naleiytego i bezpiecznego dla zwierz£!t 
wykonania zlecenia, 

b) 	transport odlowionych zwierz£!t dokonywany b((dzie przystosowanymi 
do tego celu pojazdami marki: 
- VW T5 Transporter, numer rejestracyjny LU 3718V 
- VW T5 Transporter, numer rejestracyjny LU921AF, 
spelniaj£!c)'ll1i warunki okreslone wart. 24 ust. 1 Ustawy 0 ochronie 
zwierz£!t, 

3. 	 Strony ustalaj£!, ze odlawianie odbywae si(( b((dzie pod nadzorem pracownika 
tutejszego Urz((du, Policji lub innych, akceptowanych przez Urz£!d os6b, kt6re 
potwierdz£! ilose wylapanych zwierz£!t. 

4. 	 Zamawiaj~cy oglosi na sWGim terenie 21--.dni przed pierW5Z)lIll- odlowem, 
ze odlowy bezdomnych zwierz£!t maj£! charakter s t a I y. 

5. 	 Wykonawca w niekt6rych sytuacjach moze odm6wie wykonania odlowu 
zwierz((cia, np. jezeli stwierdzi, ze posiada ono wlasciciela, lub stan jego 
zdrowia moze zagrazae innym, przebywaj£!cym w schronisku zwierz((tom. 

1. 	 Za wykonanie zlecenia Zamawiaj~cy zobowi£!zuje si(( do wyplaty 
Wykonawcy zryczaltowanego wynagrodzenia w wysokosci:- 2460,00zl. 
(dwa tysiqce czterysta szescdziesiqt zlotych brutto) 

(2ooo,oozl + VAT 23%), za kazde odJowione zwierz~ 
2. 	 Szczeni((ta w slepym miocie Wykonawca zabiera bezplatnie. 
3. 	 W przypadkach wymagaj£!cych umieszczenia odlowionego zwierz((cia na 

obserwacji weterynaryjnej, w sytuacji, gdy obserwowane zwierz(( musi 
pozostae do zakonczenia obserwacji na terenie Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii wlasciwego dla Zamawiaj~cego, koszt obserwacji ponosi 
Zamawiaj~cy, rozliczajetc siE( bezposrednio z lekarzem prowadzetcym 
o bserwacj E(. 

4. 	 Zaplata wynagrodzenia nast£!pi po wykonaniu zlecenia przelewem na 
rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wplywu faktury VAT do 
siedziby Zamawiaj~cego. 

5. 	 Wykonawca wskazuje rachunek bankowy 0 numerze: 

GETIN BANK 85156011950001921720040001 



6. 	 W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z uslug Wykonawcy 
w sytuacjach i sprawach innych niz wymienione w niniejszym porozumieniu, 
wysokosc wynagrodzenia bE(dzie ustalona osobno. 

7. 	 Zamawiaj~cy zobowiqzuje siE( do promocji adopcji z"vierzqt ze schroniska 
w Nowodworze ( ulotki, wizytowki itp.) 

1. 	 Porozumienie zostaje zawarte na czas okreslony. 
2. 	 Termin wygasniE(cia porozumienia ustalono na 31 grudnia 2020 roku. 
3. 	 Kazda ze stron moze wypowiedziec porozumienie w kazdym czasie ze 

skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego, w kt6rym wypowiedzenie 
nastqpilo. 

4. 	 Umowa moze ulec rozvviqzaniu natychmiastowemu w drodze jednostronnego 
oswiadczenia w przypadku niedotrzymania przez jednq ze stron warunk6w 
umowy. 

§s 

1 	 Wszelkie zmlany mmeJszego porozumlema wymagajq formy pisemnej pod 
rygorem niewaznosci 

2 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem majq zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cyw:i1nego, Prawa zam6wien publicznych oraz ustawy 
o ochronie zwierzqt. 

3 Ewentualne spory wynikle z niedotrzymania warunk6w umowy, rozstrzygane 
bE(dq przez Sqdy Powszechne wlasciwe dla siedziby Zamawiajqcego. 

4 Niniejszy dokument sporzqdzono w dw6ch jednakowo brzmiqcych 
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. 

PODPISANO 

~ Kopi('niak 




