
UMOWA 

zawarta w dniu 20.12.2016 r. pomiędzy Gminą Łomża z siedzibą przy ul. M. 
Skłodowskiej C 1 A, 18-400 Łomża reprezentowaną przez: 
. Piotra Kłysa - Wójta Gminy 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 

z Kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Anny Lachowskiej 
a 
Martą Chmielewską prowadzącą działalność SONIECZKOWO Marta Chmielewska 
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT , Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 
Augustów, NIP 846-138-18-43, REGON 790331104 , zwanym dalej „Wykonawcą" 

§ 1 
Zamawiający zleca w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

( niestosowanie przepisów ustawy - zamówienie poniżej 30 tys. euro ) i regulaminem 
wewnętrznym dla tego rodzaju zamówień wynikającym z Zarządzenia Wójta Nr 5/14 
z dnia 16.04.2014 r. a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie Wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łomża i utrzymywanie ich w schronisku 
dia bezdomnych zwierząt, a w szczególności: 

1. Odławianie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki 
zwierząt z terenu Gminy Łomża oraz ich transport do schroniska, a w 
przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego w terminie nie 
dłuższym niż 18 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionych 
pracowników Gminy Łomża. W zgłoszeniu zostanie wskazana Wykonawcy 
przybliżona lokalizacja bezdomnych zwierząt. 
Dokonanie odłowu zwierzęcia , które pogryzło człowieka i dostarczenie go do 
lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji winno odbyć się w czasie nie 
dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia. 

2. Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym zwierząt w schronisku 
kompleksowej opieki weterynaryjnej, w tym wykonywanie szczepień psów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki, właściwego 
traktowania i odżywiania oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi. 

4. Prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania psów wraz z 
identyfikatorami. 

5. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji wszystkich odłowionych z terenu 
Gminy Łomża zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. 

6. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych 
poprzez między innymi podanie informacji i zachęt do publicznej wiadomości. 
Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie 
zwierzęcia . Do adopcji mogą być wydawane zwierzęta wykastrowane lub 
wysterylizowane. 

7. Przekazywanie do adopcji szczeniąt w wieku do 3-ego miesiąca życia bez 
zabiegów kastracji/sterylizacji może odbywać się tylko po wcześniejszej 
pozytywnej decyzji lekarza weterynarii. 



8. W przypadku konieczności przetransportowania zwierząt ze schroniska dla 
bezdomnych zwierząt do innego schroniska, Wykonawca zapewni 
utrzymanie i transport zwierząt w ramach kosztów 
wykonania umowy z Zamawiającym. 

9. Przestrzegania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r. poz.856), ustawą z 
dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. 
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt ( Dz. U. Nr 158, poz. 1657), rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 
753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( Dz. U. z 2016r. poz. 250) 

10. Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego pod nr. telefonu 
881 554 422, 501 223 388 

§ 2 
Wykonawca oświadcza, że posiada środki, doświadczenie oraz wykwalifikowany i 
uprawniony personel niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt 
będzie następowało po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez pracownika 
Zamawiającego, który poinformuje Wykonawcę o przybliżonej lokalizacji 
bezdomnych zwierząt w terminach określonych w § 1. 

2. Odłowienie bezdomnego zwierzęcia wraz z informacją o miejscu i dacie 
odłowu i nr identyfikacji powinno być potwierdzone każdorazowo za 
pośrednictwem poczty internetowej na adres szmierzejewski(5),gminalomza.pl. 
lub sekretariat(5)qminalomza.pl. 

3. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt schroniska w ciągu 
14 dni od dnia odłowienia zwierzęcia, po tym czasie może ono być 
przeznaczone do adopcji. 

4. Odbiór zwierząt ze schroniska przez właścicieli następuje po wyrażeniu pisemnej 
zgody przez Zamawiającego 

5. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest 
Marta Chmielewska 

§ 4 
Strony ustalają n/w terminy wykonania przedmiotu umowy. 
Rozpoczęcie: od 01.01.2017 r. 
Zakończenie: do 31.12.2017 r. 

§ 5 
1. Za wyłapywanie i utrzymanie zwierząt niezależnie od ich liczby w schronisku 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowe w kwocie 
7200,00zł brutto miesięcznie (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście 
złotych). Wynagrodzenie za niepełny miesiąc będzie rozliczone proporcjonalnie 
przy zastosowaniu zasady, że miesiąc ma 30 dni. 



2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wystawionej faktury na konto Wykonawcy nr 47 1140 2004 0000 
3102 7605 3805. ' 

3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury następujące zestawienie: 
a) ilość odłowionych bezdomnych zwierząt przewiezionych do schroniska wraz z 

podaniem dat i miejsc odłowu, dokumentacji fotograficznej oraz numerem 
identyfikacji lub chipem, 

b) ilość bezdomnych zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji z 
numerami identyfikacji lub chipem , 

c) wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji, 
d) rozliczenie miesięcznego pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku 

obejmujące stan miesiąca poprzedniego. 
4. W przypadku nie dostarczenia z fakturą zestawienia, o którym mowa w ust. 3 

faktura będzie zwracana wykonawcy bez jej księgowania i opłacenia. 
5. Dniem zapłaty jest dzień polecenia przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 6 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych 

warunków dla wyłapanych bezdomnych zwierząt. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Wykonawcy w 

zakresie objętym niniejszą umową. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia istotnych warunków 

realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez 
wypowiedzenia, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę pisemnie listem 
poleconym. 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie 
wykonanej części umowy. 

2. W przypadku rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt przetransportować utrzymywane 
zwierzęta do schroniska, które wskaże Zamawiający. 

§ 8 
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się 

na koszt Zamawiającego utrzymywać zwierzęta w schronisku do czasu ich 
odebrania na warunkach określonych niniejszą umową. 

2. Koszty transportu psów, o których mowa w ust. 1 do innego schroniska pokryje 
Zamawiający. 

§ 9 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zawartej już umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 

§10 

Odstąpienie od umowy: 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu następujących przyczyn: 



- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
- wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą 
umową lub wskazaniami Zamawiającego. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy z powodu następujących przyczyn: 
a) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 

dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na 
zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 

b) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia 
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego protokół inwentaryzacji zwierząt wg stanu na 
dzień odstąpienia od umowy. 

5. Rozwiązanie umowy: 
a) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu 

wypowiedzenia 30 dni, jeżeli druga strona w sposób istotny naruszy 
postanowienia umowy. 

b) Zamawiający może z tych samych przyczyn, co przy odstąpieniu określonym 
w ust.1 rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 1 1 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, 
§ 1 2 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 1 3 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności powinny być 
sporządzone w formie pisemnej. 

§14 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz.; dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: 
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