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Umowa
zawartaw dniu 1J:. PA$QI.$. r. ..

pomigdzy Szymonem Skiba prowadz4cym dzialalnoS6 gospodarcz4 pod nazwq Uslugi

Weterynaryjne ,,SKIWET", Szymon Skiba, 38-710 Czarna G6rna 72, NIP: 689-117-67'19

zw any m dalej,,Zleceni obiorc4"

a Gmin4 Czarna(Regon: 370440028, NIP: 689-11-90-205), pow. bieszczadzki
reprezentowatqprzez W6jta Gminy mgr Marcina Rogackiego

m'ranq dalej,,Zleceniodawc4" o nastgpuj 4cej treSci.

$1
Zleceniobiorca przyjmuj e wykonanie uslugi polegaj 4ce na:

al badaniu bezdomnych zwterzqt ps6w/kot6w, wykonaniu szczepieh ochronnych

p. wSciekliinie, odrobaczanie lub leczenie innych schorzeh onz poddanie zabiegom

sterylizacj i/kastracj i,
b/ pomoc przy. odlawianiu zwierzgcia bezdomnego jeZeli bgdzie potrzeba u?ycia Srodka

usypiaj4cego,
cl w przypidkachzdarzeri drogowychzudzialemzwierzqt zapewnienia opieki weterynaryjnej

do czasu przekazaniazwieruEcia pod opiekg calodobow4.

$2
Koszt zabieg6w pokrywa zleceniodawca zgodnie ze stawkami okre6lonymi

$3
w zalqczrnkudo umowy

l. Zleceniodawca zobowiqzuje sig do uiszczer:dla naleznoSci przelewem za wySwiadczone

uslugi w terminie 7 dni od daty dorgczenia rachunku.

2. Za dzieh zaplaty :Ulwrta sig dzieri zloaenra przez Gming polecenia przelewu, je2eli m
koncie znajdowaly sig Srodki finansowe niezbgdne do tealizacji przelewu.

$4
Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do podjgcia dziaNafi z zak'restt Swiadczonych uslug bez

zbgdnej zwloki po zgloszeniu telefonicznym przez Zleceniobiorcg.

$s

Niniejsz4 umowg zawierasig.na okres od dnia podpisania do dnia 31.t2.2013 t.

$6

Umowa mo1e by6 rozvi1zana przez kuhdq ze stron z jednomiesigcznym okresem

wypowiedzeniaze skutkiem na koniec miesiqca.

$7
W zakresie nieuregulowanym niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy wlaSciwe

w zakresie ochrony zwreruqt oraz Kodeksu cywilnego'

" $8

,,Zleceniobiorca" przyjmuje do wiadomo6ci i wyra:Za zgodg na udostgpnienie tresci niniejszej

nmowy w przypadku zNoaenia o to wniosku w trybie ustawy wlaSciwej w sprawach dostgpu

do informacji publicznej, lub na podstawie innych przepis6w wi4h1cych Zleceniodawca.

W takim przypadki ,,Zleceniobiorca" nie bgdzie dochodzi6 od Zleceniodawcy Zadnych

roszczeh,w szczegllnoSci w oparciu o przepisy dotycz4ce ochrony d6br osobisfch.
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$e
Wszelkie zrriarry niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$10
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kaadej ze
stron.
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