
UMoWA
doĘcząca ochrony przed bezdomnością zvńerząt

Dnia 30 grudnia 2o2o roku, w Serokomli została zawarta

umowa pomiędzy:
Gmźnq Serokotnla, ul. Warszau:ską 27, 27-479 Serokotnla
NIP 8z5-2o8-oo- 37, reprezentowaną praezi
Wójta Gminy Serokomlc - Piotra Chabra
zwanego w dalszej części umowy,,M'

a

Schroniskiem Dla Bezdomnych Zvńerząt Nowodwór 21-1OO Lubartów,
reprezentowan)rm ptzezi
Małgorzatę Jadwigę Szumiło - właściciel schroniska,
pro*idrącąindywidualną działalnośó gospodarczą zarejestrowa!4 pod ngz\4
Śchroniitio rilo Bezdomnych ZvńerzĘt MaĘorzata Szumiło Nowodwór
21_1oo Lubartów wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
8oz63G, REGON 4goggo86g, NIP gł6,t84,4z-gz, zwaną w dalszej części
umoWy,,\MYK(oNA\MClr."''

§r

1. przyjmując na siebie, określoną poniżej i przekazaną prze7,_Zarnavńającego
częśózadańwłasnych gminy, Wykonawca zobowiązuje się do:

- 
a) przeprowadzania odłowu bezdomnych zvmerząt z terenu GminY

Śerokomla, po kazdorazowym zgłoszeniu od ZarnałńajQc§_$ol
upoważnione§o pracownika Urzędu, policji, a ry szczególnie
uzasadnionych przyparikach także przy zgłoszeniu ptzezinne osoby_lub
podmioty _ nie póiniej niż z4 godziny od przyjęcia zgłoszenia, lub w
innym wspólnie ustalonym terminie,

b) w prrypadku zvnetzątagres}Ą^mych stwarzających zagrożenie dla zdrowia
i życii człońeka, jak również zńeruąt rannych lub cierpiących, podjęcia
działań w trybie n aĘchmi astowym,

c) niezwłocznego przewiezienia odłowionych zńerząt do własnego
schroniska Żnajdującego się w ]Voroodusorze, 27,7Oo Lubąrtóus,
woj ewó dztwo lub elskie,

d) zapewnienia odłowionym zwierzętom godziwych warunków bytu,- 
o.irrorry, w}żywienia, obsługi i opieki weterynaryjr.jl trwałeg_o

oznakowanią profilaktyki, sterylizacji, kastracji usypiania Ślepych
miotów, eutanazji i innych niezbędnych zabiegów,

e) poszukiwania nowych domów i właścicieli dla zwierząt wytypowanych do
adopcji

o pokrywaó wsze]kie szkody powstałe na mieniu i osobie, wyrządzone
Ósobom trzecim podczas realizacji postanowień niniejszej umowY,

g) zlecenia r,vykon}waó osobiście, zgodnie z obowiązującym prawem i
zasadami abnaóaląc należytej staranności wymaganej przy zawodowYm
charakterze prowadzonej działalności,

h) uzyskania *yrrragu.r"go prawem pozwolenia na prowadzenie wlw
działalności na terenie Gminy,

i) natychmiastowego powiadomienia Zamawiając9go 9 ewentualnYm- 
fakóie odebraniiodiowionego zńetzęcia przez właściciela, podając w
bezpieczny sposób j"go dane personalne uzyskane na Podstawie
dokumentu potwierd zającego tożsamośó.



, Wykonawca oświadc za, iż:
a) Posiada umiejętności, kwalifikacje, wyszkolony persone| oraz sprzęt i

urządzeniu.( -:. in. Chwytu§^JTv:zą pułapki ływołorłrne, aplikatiry
wglerylaryjne firm TELINJECT i TELEDAnT słuzące do'injekcji na
odległoŚÓ, Ę.) niezbędne do nalezytego i bezpieczn.go dlłrwierząt
wykonania zlecenia,

b) transPort od-łowionych zńeruąt dokonywany będzie przystosowanymi do
tego celu pojazdami marki:

VW !s Transporter, numer rejestracyjny LU 37r8VVW rg Tlansporte_r, numer rejestraÓ}jny LU 9zrAF,
sPełniającYmi warunki określone w art. z4 ust. r- t_lŚtu*y o oóhronie
zńerząt,

Stro]ly ustalają, ?" o*u11nanie _odbywać się będzie pod nadzorem pracownika
tuĘszego_ Urzędu, Policji lub osoby z!łaszalącÓj która potńrdzi ilośó
wyłapanych zwierząt.

ĘlnaltrlajlcY, ogłosi na swoim terenie zl dniprzed pierwszym odłowem, ze
odłowy bezdomnych zńerzątw okresie trwania ońoooy ioują Ń.unu, rułv.
WYkonawca moŻe odmówić wykonania odłowu zńerzęcia ze szczegillnych
powodów, np. jeżeli stwierdzi, ze posiada ono właściciela.

w_ pyypadkach szczególnie trudnyĄ r,arnawiający zobowiązuje się do
udzielenia Wykonawcy wszelkiej rno żliwej po*o.y."
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za wykonanie zlecenia zamawiający zobowiązuje się do wypłaty
zleceniobiorcy _zryczałtowanego 

-qmagrodzenia w' rłysokóści:-
t.968roozł. Qeden Ęsiqc dzieuięóset sześćdzźesźqt osień złoĘchbrutto) (16oo,oozł + VAT zs%), zakażde odłowione zńerżę
Szczenięta Y Ś.l.pĘ miocie Wykonawca zabiera bezpłatni!, ale tylko razem
z,matką, za_którą pobierana jest opłata w określonej wyżej kwocie.
ry PrzYPadkach wymagających umieszczenia odło*iÓ.r"go zńerzęcia naobserwacji weterynaryjnej, 

_ w sytuacji, sdy obserwowańe zvńerzĘ musi
Pozostaó do zakończenia obserwacji na tórónie Powiatowego Inspektoratu
weterynarii właściwego dla zarnavńającego, zarnavńaj{"y, .&ncza się
bezpośrednio z lekarzem prowadzącpn Óbieńac;ę.
zapłata_ wynagrodzenia nastąpi po r,vykonaniu zlecenia, przelewem na
r_ac|q_nek Wykonawcy w terńinió r4 dni od daty wpły,łnl ńnu./ vAT ao
s i e dziby Zarnawiają ce go.
Wykonawca wskazuje rachunek bankowy o numerze:

CREDIT AGRICoLE. 07 t94o 10'76 32og 7L2o oooo oooo
w przytrl,adku zaistnienia potrzeby skorzystania z usług wykonawcy wsytuacjach innych niż _wymienione * niniejszej ,i*oń", wlsokość
w5magrodzenia będzie ustalona osobno.
Z__arnaYvtającY zobowiązuje się do promocji adopcji zwierzątze schroniska w
Nowodwo rze ( ulotki, wizy towki, Intirnet itp.)
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Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od o1-o1-2ozr do 31-12-2c,27.
roku.
KaŻda ze stron moze wypowiedzieó umowę w każdym czasie ze skutkiem na
koniec miesiąca_kalen darzowe8o, w któr5rm w5powiedzenie nastąpiło.
Umowa moze ulec rozwiązaniu natychmiastowemu w drodze jednostronnego
oŚwiadczenia w przypadku niedotrzymania przez jedną ze siron warunkó]w
umoWy.

§4

wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygoremniewazności
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, prawa zamówień publiczn}ch oraz ustaw5l o óchrónió
zńerząt.
Ewentualne_ spory r,vynikłe z niedotrzymania warunków umowy, rozstrzygane
b_ędą przez sądy powszechne właściwe dla siedzibyzamawiająóego.
Ninieiszą uĘoyę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiącycń e§zemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.
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