
zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r. pomi~dzy
Miastem Lancut NIP 815-16-31-636 - reprezentowanym przez
Burniistrza MiastaLancuta - mgr inz. Stanislawa Gwizdaka
zwanego dalej Zleceniodawc~, a
Ambulatorium CANVET reprezentowanym przez Ryszarda Chudzika zam. Lancut,

-ul. KriIczkowskiego 10, zwanym Zleceniobiorq

1} Ambulatorium Weterynaryjne "CANVET" swiadczyc b~dzie uslugi z zakresu
weterynarii, zlecone _przez Gmin~ Miasta Lancuta, nad zwierz~tami bezdornnymi z terenu
Miasta Lancuta, stanowi<\;cymi zagrozenie zdrowia i zycia dla ludzi, kieruj<\;c si~ dobrem
tych zwierz<\;t. -
2).Czynnosci 0 ktorych mowa w ust. 1 Zleceniobiorca wykonywal b~dzie w okresie od dnia

1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

1).Zleceniobiorca w celu zapewnienia prawidlowego wykonania umowy zobowi'l:Zany jest do:
1. Stacjonamej obserwacji psow i kotow po pogryzieniu ludzi.
2. Transportu zwierz<\;tbezdomnych.
3. Udost~pnienia cz~sci powierzchni Ambulatorium "CANVET" - kojce.
4. Nadzoru weterynaryjnego nad akcj<\;wylapywania zwierz<\;tbezdornnych.
5. Wspolpracy z policjq, straz<\;pozarnq, pol skim zwiqzkiem lowieckim i pogotowiem

ratunkowym.
6. Przeprowadzania skroconych badan i ogl~dzin zwierz<\;twylapanych.
7. Zapewnienia lekow, preparatow i materialow opatrunkowych.
8. Znakowania elektronicznego.
9. Eutanazji dokonywanej w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

10. Transportu zwlok zwierz~cych do zakladu utylizacji.
-11. Dyspozycyjnosci 24 godzinnej.
12. Udost~pnienia do publicznej wiadomosci ill telefonu komorkowego.
13. Wykbnania uslugi zgodnie z ustaw<\;z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia

zwierz<\;t oraz zwalczaniuchorob zakainych / Dz.U. z 2004 r. Nr 69 poz.625
-z poz. zm. /

2). Wszystkie czyrtnosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 prowadzone b~d<\;pod nadzorem lekarza
-weterynarii.

Zleceniodawca udost~prii Zleceniobiorcy w ramach umowy uzyczenia sprz~t niezb~dny przy
realizacji czynnosci wymienionych _w § 2 pkt. 1, ktorego wykaz stano wi zal<\;cznik do
niniej szejumowy.

Ztytulu realizacjiprzedmiotuumowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie wkwocie:
1): 216z1 (brutto )miesi~cznie tytulem 24-godzinnej mobilnosci, udost~pnienia _



(rezerWacji) pomieszczenia z kojcami.
2). 60;48 zl. (brutto ) za 1 godzin~ robocz'!. akcji wylapywania zwierz'!.t. (koszty .

transportu, badania, nadzoru weterynaryjnego).

Wynagrodzenie,o kt6rym mowa w § 4 platne jest po uplywie danego kwartalu w terminie
14 dni od daty wystawienia rachunku.

. .

Zleceniobiorca nie moze powierzyc wykonania czynnosci z zakresu umowy osobie trzeciej
bez wczesniejszej zgody Zleceniodawcy .

•Kazda ze stron ma prawo rozwi'!.zania umowy z zachowaniem trzymiesi~cznego okresu
wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesi'!.ca.

W sprawach nie uregulowanych niniejsz'!. umow'!. maj'!. zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilriego,ustawy z dnia 21 sierpriia 1997 r. 0 ochronie zwierz'!.t / Dz.U. z 2003 r. Nr 106
poz. 1002ze zm./ oraz rozporz'!.dzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunk6w wylapywania zwierz'!.t / Dz.U .Nr
116poz. 753 /.

Spory wynik:l:e z, mmeJszej umowy strony poddaj'!. orzecznictwu s'!.dowemu- S'!.du
wlasciwego dla siedziby Zleceniodawcy.

Umow~ sporz'!.dzono w trzech jednobrzmi'!.cych egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy
i trzy dla Zleceniodawcy.
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