
Umowa zlecenie Nr RGŚ - 6140.2/1/U/13

zawarta w dniu 4 lutego 2013 r. w Nowinach, pomiędzy Gminą Sitkówka - Nowiny
reprezentowaną przez: Stanisław Jerzy Barycki - Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny,
ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP: 959-14-68-922, REGON: 291010665, zwanym
dalej Zamawiającym,

a
Gabinetem Weterynaryjnym „MEDWET", mającym swoją siedzibę w Kielcach
ul. Berberysowa 34 25-224 Kielce, wpisanym do rejestru działalności gospodarczej
Prezydenta Miasta Kielce pod nr 30660/10/U, NIP 657-278-16-68, prowadzonym przez: Pana
Marcina Komorowicza - Lekarz Weterynarii, zwanym w dalszej treści umowy
Wykonawcą.

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie usług:

a) wyłapywania i przejmowania pod opiekę bezdomnych zwierząt,
w szczególności psów, z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny;

b) udzielania niezbędnej podstawowej pomocy i opieki weterynaryjnej
poranionym w wypadkach komunikacyjnych lub innych
okolicznościach zwierzętom.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego
zakresu prac zgodnie z zapisami niniejszej umowy i obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i normami.

§ 2
W zakresie określonego w § l przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje
się do:
1. Wykonywania usługi wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy

Sitkówka-Nowiny, na jednorazowe zlecenia przedstawiciela Gminy
Sitkówka-Nowiny.

2. Wykonywania usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych,
w szczególności psów, z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, na
jednorazowe zlecenia funkcjonariuszy Posterunku Policji w Sitkówce-
Nowinach.

3. Zlecenia, o których mowa w § 2 ust. l dokonywane będą telefonicznie
w czasie pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 713 - 1515 i każdorazowo będą potwierdzane
pisemnie Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny.

4. Zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 2 dokonywane będą wyłącznie
w razie zaistnienia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców oraz życia i zdrowia bezdomnego zwierzęcia (znęcanie się,
okaleczenie przez inne zwierzęta, udział w wypadku komunikacyjnym)
telefonicznie poza godzinami pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
oraz dni wolne od pracy i każdorazowo będą potwierdzane pisemnie
przez funkcjonariuszy Policji.

5. Zapewnienia wyłapanym zwierzętom niezbędnej pomocy lekarsko-
weterynaryjnej oraz właściwego dobrostanu.
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6. Zapewnienia zwierzętom, o których mowa w § l ust. l lit. b, po
udzieleniu niezbędnej pomocy, koniecznej opieki do czasu ustalenia
sposobu dalszego z nim postępowania.

7. Używania urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia
i zdrowia wyłapywanych zwierząt.

8. Poddawania eutanazji wyłapanych zwierząt wyłącznie
w okolicznościach przewidzianych w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. nr 106 póz. 1002, ze zm.).

§3
1. Termin rozpoczęcia zlecenia od dnia obowiązywania umowy.
2. Termin zakończenia zlecenia do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy

określonego w § l wyliczane będzie w oparciu o ceny jednostkowe brutto
wg wykazu, stanowiącego załącznik nr l do mniejszej umowy.

2. Rozliczanie Wykonawcy następować będzie fakturami miesięcznymi
wystawionymi po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym
realizowane były usługi objęte niniejszą umową.

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
będzie faktura VAT przekazana Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem
wykonania zlecenia przez Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie
potwierdzenie wykonania prac poprzez załączenie do faktury
następujących dokumentów:
- Zestawienia faktycznie wykonanych usług wraz z rozliczeniem opartym

o ceny jednostkowe brutto zawarte w załączniku nr l do niniejszej
umowy;

5. Płatnikiem faktury za wykonany przedmiot umowy będzie Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny; NIP 959-09-00-464.

6. Faktury dla Wykonawcy płatne będą w terminie 14 dni od daty ich
doręczenia Zamawiającemu.

7. Za datę doręczenia faktury uważa się datę przyjęcia faktury przez osobę
upoważnioną do odbioru w imieniu Zamawiającego.

8. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiaj ącego.

9. Faktura końcowa powinna być złożona do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 5
Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

1. Nadzorującym wykonanie prac w imieniu Zamawiającego będzie:
Pan Marcin Orłowski. - pracownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka -
Nowiny.



2. Odpowiedzialnym za wykonanie robót w imieniu Wykonawcy będzie:
Pan Marcin Komorowicz - Lekarz Weterynarii prowadzący Gabinet
Weterynaryjny „MEDWET".

§6
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 7
1. Strony zgodnie stwierdzają, że wszelkie spory wynikłe z realizacji

niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w sposób
polubowny.

2. W razie niemożności dojścia do porozumienia pomiędzy stronami
niniejszej umowy, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

. §8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności wprowadzonych
zmian.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający.

§11
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia

l stycznia 2013 r.

§12
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Wykaz stosowanych cen jednostkowych brutto.
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