
UMOWA 

zawarta w dniu 28.12.2017 r. pomiędzy Gminą Łomża z siedzibą przy ul. M. 
Skłodowskiej C 1A, 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 
dla 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. 







- 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, 
§12 

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. 
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