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UMOWA Nr /1 /2013

Zawarta w dniu 5 marca 2013 roku w Kurowie, pomiedzy:
Gmina Kurów, posiadajaca numer NIP: 716 -26 -71 - 053, numer REGON 431019626

Reprezentowanym przez Wójta Gminy Kurów, Stanislawa Wójcickiego
Zwana w dalszej czesci Zamawiajacym,
a

Gabinetem Uslug Weterynaryjnych "CANVET" w Pulawach,
ul. Sienkiewicza 12/19 24 100 PULAWY,

PosiadajacymnumerNIP 716- 210- 58 - 62 i numerREGON061519915
Reprezentowanym przez:

Kierownika ds. Administracyjno - Gospodarczych -Slawomira Lesniaka
Zwanym w dalszej czesci Wykonawca.

r §1

Przedmiotem umowyjest odlawianie i opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie
Gminy KURÓW, która obejmuje:

1. Odlawianie, przyjecie obowiazków dalszej opieki oraz transport bezdomnych zwierzat,
2. Usypianie slepych miotów,

3. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen losowych z udzialem
zwierzat.

§2

1. Bezdomne zwierze bedzie trafialo do Gabinetu Weterynaryjnego: "AGAMA" w Konskowoli
ul. Lubelska 89 24-130 Konskowola,

a nastepnie do hotelu dla zwierzat:

1) Hotel dla zwierzat "Kudlaty" w Pulawach, ul. Na Stoku 6/8 24-100 Pulawy,
(w przypadku zwierzat malych)

i' 2) Hotel dla zwierzat" Kudlaty" w Szczekarkowie 32 ,24 - 313 Wilków (w przypadku
zwierzat wiekszych),

2. Bezdomne zwierze bedzie poddane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.

§3

1. Zlecenie o którym mowa w § 1 polega na telefonicznym wezwaniu Zamawiajacego, do jego
wykonania przez Wykonawce.

2. Wykonawca ma obowiazek na wezwanie Zamawiajacego wykonac zlecona mu usluge,
niezwlocznie.

§4

1. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku, od dnia jej podpisania.
2. Kazda ze stron moze niniejsza umowe wypowiedziec za 1 miesiecznym okresem

wypowiedzenia.
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§5
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

1) Odlowienia, przyjecia obowiazku dalszej opieki oraz transport bezdomnego zwierzecia,
1 sztuka,- 1 800,00 zlotych brutto (slownie: jeden tysiac osiemset zlotych 00/100)

2) Usypianie slepych miotów - 1 miot - 800,00 zlotych brutto (slownie: osiemset zlotych
00/100),

3) W przypadku zdarzen drogowych z udzialem zwierzat - zabranie zwierzat
i zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej - 1 zdarzenie - 1 800,00 zlotych brutto
(slownie: jeden tysiac osiemset 00/100).

§6
1.Wynagrodzenie okreslone w § 5, bedzie platne po kazdorazowym wykonaniu Zlecenia

(na zadanie Zamawiajacego), na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury/ rachunku,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

r' 2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury/rachunku,
w ciagu 7 dni od daty jej otrzymania i w przypadku zastrzezen, Wykonawca bedzie
zobowiazany do wystawienia faktury korygujacej.

§7

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga byc dokonywane w formie pisemnej
w postaci aneksów do umowy, podpisanego przez obydwie strony pod rygorem niewaznosci.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

r

§9
Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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CANVET - uslugi w{'lerynaryjnC!
Slawomir Lesniak

ul.Sienkiewicza12/19, 24-100 Pulawy
NIP 7162105862, Regon 061519915

tel. 7248~6


