
UMOWA 

Zawarta w dniu 29 marca 2013 r. w Nawojowej, pomiędzy Gminą Nawojowa, 33-335 

Nawojowa 313, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Nawojowa - dr inż. Stanisława Kiełbasę 
przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Gminy Nawojowa - mgr Elżbiety Szczepaniak 

a: 

Przychodnią weterynaryjną lek. wet. Marian Jankisz  
ul. Nawojowska 257a, 33 – 300 Nowy Sącz 

zwana w dalszej treści umowy Wykonawcą 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) przepisów w/w 

ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości poniżej 14 000,00 euro.  

 

§1. 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opiekę weterynaryjną na 

terenie Gminy Nawojowa w zakresie określonym w §2. 

 

§2. 

 

1. Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego 

pracownika Urzędu Gminy w Nawojowej. 

2. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności następujące czynności, za 

które ustala się stawki: 

- Badanie ogólne stanu zdrowia zwierzęcia- badanie zwierzęcia, wdrożenie leczenia – 

30,00 zł brutto za jedną sztukę, 

- Nadzór i opieka medyczna nad chorym zwierzęciem w miejscu jego 

przetrzymywania – 20,00 zł brutto za sztukę, 

- Badanie przeglądowe USG – 30,00 zł brutto za sztukę, 

- Podstawowe badania analityczne (morfologia, biochemia) – 30,00 zł brutto za 

sztukę, 

- Eutanazja nieuleczalnie chorego zwierzęcia w zależności od masy ciała od 30,00 zł 

do 100,00 zł brutto za sztukę, 

- Eutanazja ślepego miotu – 30,00 zł brutto za cały miot, 

- Szczepienie przeciw wściekliźnie – 25,00 zł brutto za sztukę, 

- Szczepienie profilaktyczne – 30,00 zł brutto za sztukę, 

- Odrobaczanie – 4,00 zł brutto za tabletkę, 

- Sterylizacja kotki – 100,00 zł brutto za sztukę, 

- Sterylizacja kocura – 50,00 zł brutto za sztukę, 

- Sterylizacja suki do 10 kg – 150,00 zł brutto za sztukę, 

- Sterylizacja suki od 10 kg do 20 kg – 200,00 zł brutto za sztukę, 

- Sterylizacja suki powyżej 20 kg – 300 zł brutto za sztukę, 



- Kastracja psa do 20 kg – 70,00 zł brutto za sztukę, 

- Kastracja psa powyżej 20 kg – 140 zł brutto za sztukę, 

- Znakowanie elektroniczne – 35,00 zł brutto za sztukę. 

3.  Eutanazja – po uzgodnieniu z Zamawiającym – każdy przypadek musi być 

udokumentowany notatką sporządzoną przez lekarza weterynarii i stwierdzoną 

podpisami osób uprawnionych i tylko w przypadkach uzasadnionych stanem 

zwierzęcia. 

4. Wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta, Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia notatki zawierającej opis wydarzenia, rodzaj obrażeń 

zwierzęcia i zakres wykonywanych zabiegów oraz inne działania, jeżeli okażą się 

niezbędne. 

5. Wynagrodzenie za czynności opisane w pkt. 2 i 4 §2. zależne będzie od ilości i rodzaju 

czynności koniecznych do wykonania, protokół z wykonania czynności zostanie 

sporządzony i przedłożony wraz z fakturą. 

6. Zakres usług weterynaryjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

strony umowy określać będą, po zgłoszeniu Zleceniodawcy każdego indywidualnego 

przypadku. 

§ 3. 

Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania zleconych usług, 

zabezpieczy Wykonawca w ilości niezbędnej do ich prawidłowego wykonania. 

 

§ 4. 

Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę: 

1. Rozliczenie będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych 

usług weterynaryjnych  

2. Faktura wystawiona będzie na Gminę Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313, NIP 

7343450806, Regon: 491892529 i przesłana na adres: Urząd Gminy Nawojowa, 33-

335 Nawojowa 313. Faktura za wykonaną usługę płatna będzie przelewem na konto w 

terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy Nawojowa. Za termin 

zapłaty przyjmuje się dzień, w którym zostało obciążone konto bankowe 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1.04.2013 roku do dnia 31.03.2014 roku. 

 

§.6 

1. Łączna kwota umowy w 2013 roku nie przekroczy 4 000,00 zł brutto, a w roku 2014  

w okresie jej obowiązywania nie przekroczy 1 000,00 zł brutto.  

2. W przypadku, gdy kwota należności określona w pkt. 1 okaże się niewystarczająca, 

Zamawiający podejmie czynności zmierzające do jej zwiększenia w formie stosownego 

aneksu. 

§ 7. 

Zleceniodawca ma prawo uzyskiwania od Zleceniobiorcy bieżących informacji na temat 



realizacji usług, a także obserwowania i kontroli Zleceniobiorcy w trakcie wykonywania 

usług zleconych przez Zleceniodawcę oraz wglądu do prowadzonego zestawienia 

wykonywanych usług. 

§ 8. 

Zmiana warunków umowy lub jej zakresu winny być dokonywane na piśmie w formie 

aneksu. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu 

umowy wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 

 

§ 12. 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

właściwy miejscowy i rzeczowy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


