
                                                  UMOWA Nr 2 ROŚ/2014 
 
zawarta w Nurze w dniu  17.02.2014 roku pomiędzy: 
Gminą Nur ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur  NIP : 759 162 49 53; REGON: 450 670 108 ,       
reprezentowanym przez:  Jacka Murawskiego  - Wójta Gminy Nur za kontrasygnatą 
Skarbnika Gminy -  Renaty Trojanowskiej 
Zwanym dalej „ Zamawiającym” 
 
a 
 
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy reprezentowanym przez:  
Zygmunta Dworakowskiego zam. Radysy 13, 12-300 Biała Piska 
NIP: 849-145-86-51, REGON:511348259           
zwanym dalej „ Wykonawcą”  
 
 
                                                          § 1  
 
Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Zamawiającego zadań własnych Gminy 
wynikających z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt / Dz.U 
z 2013, poz. 856 j.t./ w zakresie wyłapywania zwierząt i opieki nad nimi oraz leczenia 
zwierząt rannych przez Wykonawcę. 
 
                                                          § 2 
 
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywać zadania Zamawiającego 
określone w § 1 w następującym zakresie:  
 

1. Zbieranie i odławianie zwierząt bezdomnych. 
2. Opieki weterynaryjnej nad rannymi zwierzętami. 
3. Przechowywania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
4. Rozstrzygania o dalszym postępowania z nimi, zgodnie z obowiązującym w tym 

względzie ustawami i rozporządzeniami. 
                                               
                                                   § 3 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 
momentu telefonicznego przyjęcia zgłoszenia. 
Wykonawca zobowiązuje się do szybkiej interwencji w nagłych wypadkach (pies agresywny 
lub potrącony przez samochód). Wykonawca zapewnia, że w ciągu 4 godzin od momentu 
zawiadomienia przez Wójta Gminy odbierze zwierzę. 
Wykonawca oświadcza, że zapewni zwierzętom warunki określone odrębnymi przepisami. 
Zbieranie zwierząt będzie dokonywane przy pomocy odpowiedniego sprzętu i środków 
transportu zabezpieczonych przez Wykonawcę. 
       
                                                           §  4  
 
Wykonawca wykona przedmiotową umowę po otrzymaniu telefonicznego powiadomienia       
z Urzędu Gminy w Nurze.  
                                                           § 5 
Strony ustalają wynagrodzenie za realizację zadania określonego w § 1 i § 2 w sposób 
następujący:  



1. Za odłowienie i przyjęcie zwierzęcia do schroniska oraz postępowanie z nim 
stosownie do § 2  jednorazowa kwota – 1500 zł brutto/ słownie: jeden tysiąc pięćset 
złotych/ od sztuki. 

2. Za gotowość do podjęcia działań interwencyjnych: ryczałt miesięczny w  wysokości 
450 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.  

3. Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1 może nastąpić na podstawie aneksu 
sporządzonego  do niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w § 1 Zamawiający płacił będzie Wykonawcy na podstawie 
wystawionych rachunków w terminie 14 dni od dnia przedłożenia rachunku. 

                                                       § 6 
 
Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony od 17.02.2014 roku do 31.12.2014 
roku. 
 
 § 7 
 
1. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu 

umowy. 
2. W przypadku nieterminowości wykonania czynności określonych umową, 

Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do jego wykonania. Po 
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu. Zamawiający ma prawo do 
rozwiązania umowy za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.  

3. W przypadku określonym w ust. 2 lub, gdy z kontroli wynika, że Wykonawca 
nieprawidłowo wykonuje przedmiot umowy, lub go nie wykonuje w ogóle, 
Zamawiający oprócz wypowiedzenia umowy, odmawia zapłaty za ostatnie 
wyłapywanie. 

 
                                                      § 8 
 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
                                                     §  9 

 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

    
                                                     §  10 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym 
dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
       WYKONAWCA:                                                         ZAMAWIAJĄCY: 
 
                                                      
 
 

 
                                              
 


