
UMOWA Nr ROŚ.6140.5.2017 

zawarta w Nurze w dniu 12.12.2017 roku pomiędzy: 
Gminą Nur uL Drohiczyńska 2, 07-322 Nur NIP : 759 162 49 53; REGON: 450 670 108 , 
reprezentowaną przez: Jacka Józefa Murawskiego - Wójta Gminy Nur za kontrasygnatą 
Skarbnika Gminy - Renaty Trojanowskiej 
Zwanym dalej „ Zamawiającym" 

a 

Firmą Usługowo- Handlową „CANIS" reprezentowaną przez: 
Wiesławę Rykowską zam. uL Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostrołęka 
NIP: 750-001-10-52; REGON 550069425 
zwanym dalej „ Wykonawcą" 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 
1579 z późn. zm.) o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Zamawiającego wykonywania usług w ramach 
zadania własnego Gminy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o ochronie zwierząt ( Dz. U z 2017, poz. 1840 ) , w zakresie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki, w tym ich leczenia. 

§ 2 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się z terminowo i z dołożeniem 
należytej staranności wykonywać zadania Zamawiającego okreśbne w § 1 
w następującym zakresie: 

1) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nur i ich transport na zasadach, 
o których mowa w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt, 
2) zapewnienie zwierzętom bezdomnym bieżącego utrzymania i opieki, 
w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, pożywienia, 
dostępu do wody oraz utrzymania czystości, 
3) zapewnienie dozoru i opieki weterynaryjnej, w szczególności bieżącej kontroli stanu 
zdrowia, działań profilaktycznych, koniecznych zabiegów i leczenia, 
4) decydowania o dalszym fosie zwierząt, w szczególności poprzez prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i skutecznej adopcji bezdomnych 
zwierząt, 
5) utylizacji zwłok zwierząt padłych bądź uśpionych w schronisku. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w § 2 pkt 1 
w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu telefonicznego przyjęcia 
zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłoczną interwencję w przypadkach 
nagłych, w rym w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierzęcia. 



3. Wykonawca oświadcza, że maksymalny czas interwencji, o której mowa w ust. 2 
wynosi 4 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia dokonanego przez 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Nurze. 

§ 4 

Strony ustalają wynagrodzenie za realizację zadania okreśbnego w § 1 i § 2 w sposób 
następujący: 

1. Za odłowienie i przyjęcie zwierzęcia do schroniska oraz postępowanie z nim 
stosownie do § 2 jednorazowa kwota - 2091 zł brutto/ słownie: dwa tysiące 
dziewięćdziesiąt jeden złotych/ od sztuki. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy na podstawie prawidłowo 
wystawionych rachunków/faktur w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
rachunku/faktury w siedzibie Zamawiającego. 

§ 5 

1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas okreśbny od 01.01.2018 roku do 
31.12.2018 roku. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania/odstąpienia od umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca nie wykonuje 
bądź nienależycie wykonuje przedmiot umowy, pomimo wyznaczenia 
dodatkowego terminu. 

4. W przypadku rozwiązania umowy bądź odstąpienia od niej w sytuacji, o której 
mowa w ust. 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 
jednorazowej kwoty, o której mowa w § 2. 

5. Wykonawca zapłaci kare umowną z zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym 
mowa w § 3 umowy w wysokości 10 % jednorazowej kwoty ( § 4 pkt 1 ) za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki. 

§6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli prawidłowości realizacji 
przedmiotu umowy. 

§7 

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

§ 8 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. GMINA NU' 
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