
Umowa
zawarta w dniu 28.01.2013 roku pomigdzy

Agnieszkq NaroZnowsk4 prowadzqcq dzialalnoSi gospo darczq pod nazwq
Uslugi Techniczno-Weterynaryjne,,Arka-vet", Agnieszka NaroZnowska,
ul. Sybirak6w 34/1,37-700 PrzemySl, NIP 795-24-67-482
zw anq,,Zleceniobi orc q"
a Gmin4 czarnareprezentowan? przez w6jta Gminy mgr Marcina Rogackiego

mvanE dalej ,,Zleceniodawc4" (REGON -370440028, NIP - 6891190205)

o nastgpuj4cej treSci.

$1
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustatvy z drna29 stycznia2004 r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. rJ. z 2010 r. Nr 1 13, poz. 759 ze zm.) oraz art. llaust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwienqt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze
zm.).

$2
Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania uslugi w zakresie odlawiania zwieru1t na terenie
Gminy Czarna omz zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej zwieruEciu, kt6re
uczestniczyl o w zdarzeniu drogowym.

$3
1. Realizacja uslug bgdzie sig odbywat nakuhdorazowe zgloszenie Zleceniodawcy.
2. Z$oszenia bgd4 dokonywane telefonicznie na numer 790 63 93 93.
3. W przypadku zmiany numeru telefonu Zleceniobiorca zobowi4zuje sig niezviloczrie
zawia<iomid o tym Ziecenioda.*'c9.

$4
1. Koszt wylapywania i opieki nad zwierugtarri pokrywa Zleceniodawca. Bgd4 one
kaZdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawc4 przy zastosowaniu stawek okreslonych
w zal1cznikudo umowy.
2. Zleceniodawca zobowi1ruje sig do uiszczenia nale2noSci przelewem w terminie 14 dni od
daty wystawienia rachunku/faktury.
3. Za dzief, zaplaty uwala sig dzieri zloAenraprzez Zleceniodawcg polecenia przelewu, jezeli
na koncie znajdowaly sig Srodki finansowe niezbgdne do realizacji przelewu.

$s
Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do podjgcia dzialafi:

l) w pr4rpadku zdavenia drogowego z udziaNem zwierugcia - w terminie 6 godzin od
momentu zglo szenia telefoniczne go,

2) w przypadku konieczno6ci wylapywania zwierzqt - w terminie 6 godzin od momentu
zglo szenia tel efoniczne go.

$6
I. Zleceniobiorca oSwiadcza, 2e urz1dzenia i Srodki, o kt6rych mowa w ust. l, nie stwarualq

zagtoheniadla?ycia i zdrowia wylapanychzwrcrz4t, ani nie bgdqzadawal im cierpienia.

$7
l. Zlecentobiorca oSwiadcza, ze Srodki do przewozu, okreslone w ust. I spelniaj4 warunki,
o kt6rych mowa w art. 24 ust.l ustawy o ochronie zwierz4t.

//booztca:/cq



$8
| . Zleceniobiorca zobovi4zuje sig do zapewnienie wylapanym zvmerzEtom w razie potrzeby,
pomocy lekarsko-weterynaryj nej .

$e
1. Wylapane zwierzgtaprzedptzewiezieniem do schroniska bgd4 przetrzymywane w Lecznicy
dlaZwierz4t Ada ul. Zamoyskiego 15 lub Sybirak6w 34 (calodobowa opieka nadzwierugciem
nie wymagaj4ca hospitalizacji) w PrzemySlu.
2. Bezdomne nlv'rerzgta po wylapaniu zostan4 niezwlocznie przewiezione do schroniska lub
miejsca, o kt6rym mowa w ust. 1.

$10
Niniejsz4 umowg zawiera sig na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2013 r.

$ 11

Umowa moze by6 rozwiqzana przez kuhd4 ze stron z: j.ednomiesigcznym okresem
wypowiedzeniaze skutkiem na koniec miesi4ca.

,,Zleceniobiorca" przyjmuje do wiadomoSci i wyrazazgodg na udostgpnienie treSci niniejszej
umowy w przypadku zloherua o to wniosku w trybie ustawy wlaSciwej w sprawach dostgpu
do informacji publicznej, lub na podstawie innych przepis6w wqzqcych Zleceniodawcg. W
takim przypadki ,,Zleceniobiorca" nie bgdzie dochodzid od Zleceniodawcy Zadnychroszczeft,
w szczeg6lnoSci w oparciu o przepisy dotyczyce ochrony d6br osobistych.

$12
W zakresie nieuregulowanym niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy wlaSciwe
w zakresie ochony zwierz4t oraz Kodeksrl cywiinego.

$ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznofci.

$14
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzernplaruach, po jednym dla kazdej
ze stron.

URU;ti:i GtrilltlY
38-iiU CZARNA
woj. pockarpackie

tel. (0-13) 461.90-09
tel..1fax (0- 13) 461-92-33
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Uslugi Techniczno-Weterynaryjne,/rka-vet"

Naroinowska Agnieszka

UL Sybirakdw 34/I 37-700 Przemyil

NIP 795-24-67-482

Cennik Uslug Techniczno -weterynaryjnych:

Wylapywani e ffie,nqt- 60zllh

U 2y cie aplikatora pneumatyc nrc go - | 0 0^*

Transport z:vtrerzqcia - 3zNlkrr

Pensj onat dla rwierz4t 20 -3 5 zll dobg* *

t pierrrrezy strzd, I 00zlu &azdy pe$XEp,,ey 70ul

* * w przypadku dtugoterminowego hotelow ania zvierzgcia cena moke ulec negocjacji

W zalqazemu przesylam wz6r umowy na wylapywanie nvirerz4t. Z g6ry zaznaczamza
podpisanie umowy jest bezplatne. Nie,wymagamy placenia comiesigcznych stawek na
zasadach ryczaltowych- Ptr ACICIE PANSTWO TYLKO ZA WYKONANA USLUGQ.
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