
UMOWA 

DOTYCZACA OPIEKI WETERYNARYJNEJ UDZIELANEJ BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM 

Z TERENU GMINY PUCHACZÓW 

 

 

 W dniu  11. 01. 2013 r. w Puchaczowie została zawarta umowa pomiędzy Gmina 

Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów,    NIP – 505 004 05 01, 

REGON – 431019968 

reprezentowana przez: 

Pana   Adama Grzesiuka   -  Wójta Gminy Puchaczów   

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

Gabinetem weterynaryjnym „PIOWET” 21-013 Puchaczów, ul. Rynek 4 

reprezentowanym przez: 

lek. wet. Piotra Biełuszka  

właściciela  gabinetu prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Gabinet 

weterynaryjny „PIOWET” lek. wet. Piotr Biełuszka 21-013 Puchaczów, 21-013, ul. Rynek 14, NIP 

713-243-68-09, REGON 431135746, zwanym w dalszej części  „WYKONAWCĄ” 

§1 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie następujących aktów prawnych, w celu realizacji 

postanowień w nich zawartych: 

a) art. 3 pkt.14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

b) art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr. 106 poz. 1002 z 

późn. zm.). 

c)  do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych  

(Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8. 

 

 

 

 



 

§2 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt  z terenu Gminy Puchaczów, po każdorazowym zgłoszeniu od 

Zamawiającego, upoważnionego pracownika  Urzędu Gminy lub Policji. W koszt usługi wchodzi: 

badanie kliniczne, koszt leków, koszt dojazdu do miejsca zdarzenia. 

b) usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt po każdorazowym zgłoszeniu od 

Zamawiającego,  upoważnionego pracownika Urzędu Gminy 

c) kastracji, sterylizacji bezdomnych zwierząt po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego,  

upoważnionego pracownika Urzędu Gminy 

d) gotowości do świadczenia usług całodobowo, także w dni wolne od pracy i święta 

§3 

1. W razie nieobecności Wykonawcy zobowiązany jest on do wskazania osoby, która na czas 

nieobecności wykona usługę w zastępstwie. 

2. Wykonawca we własnym zakresie dokona rozliczenia z osobą pełniącą zastępstwo. 

Zamawiający  w tym zakresie nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

 

 

§4 

1. Zamawiający  zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wypłaty wynagrodzenia za 

wykonane usługi w kwocie: 

a) za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem bezdomnych zwierząt 

-  koszt badania klinicznego  w przypadku interwencji -50 zł (brutto) 

- koszt dojazdu z miejsca siedziby gabinetu do miejsca zdarzenia drogowego – 1zł (brutto)/km 

- koszt leków użytych do leczenia : 

• w przypadku zdarzeń drogowych w dni powszednie poniedziałek – piątek w godzinach od 

7.00 – 19.00 obowiązuje cena podstawowa usługi – 50 zł (brutto) 

• w dni powszednie w godz. 19.00-7.00 oraz w soboty koszt badania klinicznego w przypadku 

interwencji wzrasta o 50% 

• w niedziele i święta koszt badania klinicznego wzrasta o 100% względem ceny podstawowej 

 



 

 

 

b) za usypianie ślepych miotów  - 20 zł (brutto) + koszt zużytych leków 

c) za kastracje, sterylizację bezdomnych zwierząt 

- kastracja kota – 100 zł (brutto) 

- kastracja psa -120-150 zł (brutto) 

- sterylizację kotki - 120 -200 zł (brutto) 

- sterylizacje suki – 200-400 zł ( brutto) 

W przypadku konieczności dowiezienia lub odwiezienia zwierzęcia z gabinetu dodatkowo koszt 

dojazdu 1 zł (brutto)/km  

d) za gotowość do świadczenia usług całodobowo abonament w wysokości 50 zł (brutto)/miesiąc. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia przelewem na rachunek Wykonawcy w 

terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z dołączonym 

zestawieniem faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych. 

3. Wykonawca wskazuje  rachunek bankowy o numerze: BPH S.A. Oddział Łęczna   

83106000760000326000993257 

 

§5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. 

2. Termin wygaśnięcia umowy to 31 grudnia 2013 roku. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, w którym wypowiedzenie nastąpiło. 

4. Umowa może ulec rozwiązaniu natychmiastowemu w drodze jednostronnego oświadczenia w 

przypadku niedotrzymania przez jedną ze stron warunków umowy. 

§6 

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o ochronie zwierząt. 

 

 



 

3. Ewentualne spory wynikłe z niedotrzymania umowy, rozstrzygane będą przez Sady Powszechne 

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

PODPISANO 

 

Zamawiający         Wykonawca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


