
UMOWA ZLECENIE NR 3/2013

Zawarta w dniu 28 stycznia 2013 roku pomiędzy Gminą Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
reprezentowaną przez Rafała Pałkę - Wójta Gminy z kontrasygnatą Aleksandry Kuzdak -
Skarbnika Gminy zwaną dalej „Gminą" a Gabinetem Weterynaryjnym „MON-WET" w
Hucisku Przybyszowskim Nr 22 97-524 Kobicie Wielkie reprezentowanym przez Monikę
Stelmaszczyk - lekarza weterynarii - właściciela gabinetu weterynaryjnego „MON - WET"
zwanym dalej „Wykonawcą".

§1-

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług lekarsko - weterynaryjnych przez
Wykonawcę na terenie Gminy Kluczewsko:
1. Całodobowa pomoc zwierzętom bezdomnym (psy i koty) które uległy wypadkom
komunikacyjnym.
2. Wyłapywanie bezdomnych chorych i niebezpiecznych psów i kotów które zagrażają
mieszkańcom.
3. Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów.
4. Przetrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt do czasu oddania ich do adopcji.
5. Poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt oraz oddawanie ich do
adopcji.
6. Usypianie ślepych miotów.

§2.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usług wymienionych w § l przy poszanowaniu przepisów ustawy o

ochronie zwierząt.
2. Składania sprawozdań z realizacji zadań za każdy miesiąc.

§3.

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
1. Za gotowość do wykonania usług wymienionych w § l w wysokości 100,00 zł

miesięcznie netto.
2. Za dojazd na teren Gminy Kluczewsko w celu wykonania usług wymienionych w § l

w wysokości 100,00 zł netto.
3. Koszty leczenia zwierząt ustalone zostaną na podstawie zastosowanego leczenia oraz

użytych do leczenia lekarstw. :;

4. Pozostałe koszty wg cennika
§4.

Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury za
dany miesiąc z dołu przelewem na konto Wykonawcy.

§5-

l. Jeżeli Wykonawca przerwie prace służące realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
leżących po jego stronie traci wówczas prawo do wynagrodzenia a ponadto zapłaci Gminie



karę umowną w wysokości 20% wartości umowy za dany miesiąc w którym Wykonawca
przerwie prace.

3. Jeżeli Gmina odstąpi od umowy z przyczyn przez siebie zawinionych , zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości miesięcznej umowy.

§6.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od O l lutego 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014
roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za l miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

3. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron w
przypadku rażącego naruszenia jej warunków przez drugą stronę.

§7.

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§8.

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozstrzygane będą na podstawie przepisów
kodeksu cywilnego.

§9.

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Oddział zamiejscowy
we Włoszczowie.

§10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Gmina Kluczewsko.
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