
Umowa Nr RDG.272.AB.1.2013 

Zawarta w Urz~dzie Gminy labiej Woli dnia 07 stycznia 2013r. pomi~dzy: 
Gmin~ Zabia Wola 
reprezentowana,. przez W6jta Gminy- Pani,! Halin~ Wawruch przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy - Panin Marleny G6rniewskiej 
zwanego w dalszej cz~sci "Zamawiaj~cym" 
a 
Panem Marcinem Sidor z siedziba,. 96-321 labia Wola ul. Ogrodowa 2 zwanym dalej 
"Wykonawc~" . 

w trybie art. 4. ust 8 ustawy z 29.0 1.2004r.- Prawo zamowien publicznych( Dz. U. z 2007r. Nr 
223.poz. 1665 ze zm.), zawarto umow~ 0 nast~puja,.cej treSci: 

§1 
1. 	 Zamawiaj~cy zleca, a Wykonawca zobowi~zuje si~ wykonywac opiek~ 

weterynaryjn~ Dad bezdomnymi zwierz~tami z terenu Gminy Zabia Wola 
zgodnie z art. 11 ustawy 0 ochronie zwierzqt (Dz. U. 1997 Nr III poz. 724 z p6Zn. 
zm.) i uchwaly Nr 14IXVV2008 Rady Gminy labia Wola z dnia 29 kwietnia 2008r. w 
sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie 
Gminy'tabia Wola w zakresie: 
1) 	 usypiania slepych miotOw ps6w i kotow 
2) 	 zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeii 

drogowych z udzialem zwierz~t 
3) szczepienia przeciwko wsciekliinie 
4) 	 szczepienia dotycz~ce podstawowych chor6b 
5) 	 sterylizacji suki 
6) 	 chipowania i wprowadzenie danych zwierz~cia do og6lnodost~pnej bazy 

danych 
7) 	 sterylizacja kotki 
8) 	 kastracja psa i kota 
9) 	 odrobaczenie 
10) eutanazja psa i kota 
11)wyjazd do wypadku w kt6rym poszkodowane jest zwierz~ 
12) pobyt zwierz~cia w lecznicy 
13) kontrola schroniska w kt6rym przebywaj~ bezdomne zwierz~ta z terenu 

Gminy. 
14) aktywnej akcji adopcyjnej , opieka Dad zwierz~ciem na czas prowadzonej 

adopcji wraz ze spisaniem umowy adopcyjnej , oraz przekazanie 
dokumentacji wraz ze zdj~ciem zwierz~cia do Urz~du Gminy 

15) dokumentowanie wykonanych zabiegow i uslug w miesi~cznych 

zestawieniach, oraz przekazanie do Urz~du Gminy tej dokumentacji wraz z 
notatk~ z przyj~cia zwierz~cia do zakladu leczniczego. 

2. 	 Wykonawca zobowia,.zuje si~ wykonac przedmiot umowy z zachowaniem szczegolnej 
starannosci, z uwzgl~dnieniem zawodowego charakteru swojej dzialalnosci, przy 
wykorzystaniu calej posiadanej wiedzy i doswiadczenia. 

§2 
Z tytulu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie, zgodnie z 
przedkladanym zestawieniem, ktore powinno zawierac ilosc i rodzaj uslugi wraz z cena,.. 





§3 

Wynagrodzenie za wymienione rodzaje uslug weterynaryjnych b~dzie platne na podstawie 
faktury VAT w ciqgu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajctcego faktury V AT za 
faktycznie wykonane rodzaje i ilosci uslug . 
Faktura wystawiona winna bye na : 
Gmina Zabia Wola ul. GI6wna 3 ,96-321 Zabia Wola, NIP: 838-142-64-72 
Do faktury Wykonawca zalctczy: zestawienie wykonanych zabiegow wraz z notatkct przyj~cia 
zwierz<rcia do zakladu leczniczego . 
Strony ustalajll, ze wartosc przedmiotu umowy nie przekroczy rocznie kwoty 44.593.20 
zl brutto (slownie: czterdziesci cztery tysillce pifcset dziewifcdziesillt trzy zlotycb 
20/100) 

§4 
Termin wykonania umowy Strony ustalajct od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013r. 

§5 
Wykonawca ponosi pelnct odpowiedzialnose za realizacj<r przedmiotu umowy 

§6 
Wszelkie zmiany umowy wymagajctformy pisemnej pod rygorem niewaZnosci. 

§7 
Ewentualne spory mogctce wynikae z tresci niniejszej umowy rozpatrywane b~dct przez Sctd 
powszechny wlaSciwy dla Zamawiajctcego 

§8 
W sprawach nieuregulowanych szczegolowo w umowie stosowae si<r b<rdzie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§9 
Umow<r sporzctdzono w 3 jednobrzmictcych egzemplarzach, po 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. 
dla Zamawiajctcego. 

Zamawiajctcy: 

S~~IKGMINY 


:ar~ij!GOrniew8ka 






Zalqcznik do umowy nr.l 

Oferta cenowa wykonania usfugi dotyczClcej swiadczenia usfug weterynaryjnych dla 
bezdomnych zwierzClt z terenu Gminy Zabia Wola w roku 2013 

L.p Nazwa ustugi Cena VAT Cena 
jednostkowa 

w% 
jednostkowa 

netto brutto 

1 Zapewnienie ca/odobowej opieki w 40.00 8 43.20 
przypadku zdarzen drogowych 
Pobyt i opieka dla zwierzqt 

20.00 8 21.60chorych - 15 szt. 
! 

2 Szczepienie przeciwko 20.00 8 21.60 
wscieklii:nie 

3 Szczepienie dot. podstawowych 40.00 8 43.20 
chor6b (4 sk/adniki) 

4 Sterylizacja suki 350.00 8 378.00 

5 Chipowanie 25.00 8 27.00 

6 Kontrola schroniska 120.00 8 129.60 
J 

7 Sterylizacja kotki 110.00 8 118.80 I 
I 
I 

J 
8 Kastracja psa 200.00 8 216.00 I 

9 Kastracja kota 70.00 8 75.60 I 

10 Odrobaczenie 10.00 8 10.80 
I 

11 Eutanazja psa 100.00 8 108.00 

12 Eutanazja kota 50.00 8 54.00 

13 Eutanazja miotu kociqt lub 50.00 8 54.00 
szczeniqt 

14 Wyjazd do wypadku, w kt6rym jest 100.00 8 108.00 
poszkodowane zwierz~ 

15 Pobyt zwierz~cia w lecznicy 10.00 8 10.80. 

(koszt jednej doby) 




