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§ 1
i

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113
póz. 759 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się w/w ustawy.

§2

• Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług weterynaryjnych i transportowych dla
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rzeczniów
• Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego pracownika Referatu
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rzeczniowie
• Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności ujęte w Ofercie cenowej, która
stanowi integralną część umowy oraz inne działania jeżeli okażą się niezbędne.
• Zleceniobiorca umożliwia kożystanie ze swojej stony internetowej w celu poszukiwania adopcji dla
bezpańskich zwierząt objętych opieką Zleceniodawcy.
• Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczeniem bezdomnych zwierząt strony umowy określać
będą, po zgłoszeniu Zleceniodawcy każdego indywidualnego przypadku.
• Eutanazja może być przeprowadzona wyłącznie w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
zwierzęcia,przepisami prawa w tym zakresie oraz bezpieczeństwem ludzi.

§3

Strony ustalają odpłatność za czynności wymienione w § 2 zgodnie z cenami ofertowymi przedstawionymi
w Formularzu propozycji cenowej (Załącznik nr l do umowy).

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.07.2013 do dnia 31.12.2013r.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy.

§ 5

Wyposażenie w sprzęt, leki i materiafy niezbędne do wykonywania zleconych usług, zabezpieczy
Zleceniobiorca w ilości niezbędnej djoJ^^ąw^dłow^gp wykonania.
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§6

Strony ustalaj ą następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę:
• Rozliczenie będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie rachunków wystawionych przez
Zleceniodawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych stanowiących
załącznik nr 2 do umowy.
• Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie comiesięcznych rachunków
wystawianych na Gminę Rzeczniów w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

§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

Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy
wyrządzone Zleceniodawcy i osobom trzecim.

§ 1 1

Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
miejscowy i rzeczowy Sąd dla siedziby Zleceniodawcy.

§12

Integralną częścią umowy jest:
• załącznik nr l - Oferta cenowa wykonania usługi dotyczącej świadczenia usług weterynaryjnych na
bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Rzeczniów w roku 2013
• załącznik nr 2 - Zestawienie usług weterynaryjnych wykonywanych w miesiącu 2013r.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca.

Zleceniobiorca:

URZĄD -~M~X
w Rzeczniowie

Potwierdza zgodność
z oryginałem

Zleceniodawca:




