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§ 1
Przedmiotem umowy jest Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy

, która obejmuje m.in. :

l. Odławianie, usypianie ślepych miotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom
po wypadkach komunikacyjnych i chorych, przyjęcie obowiązków dalszej opieki oraz
transport bezpańskiego psa/kota

§2
Bezpański pies / kot będzie trafiał do gabinetu weterynaryjnego: „AGAMA" ul. Lubelska 89,
24^130 Końskowola

.

a następnie do hotelu dla zwierząt: l. Hotel dla Zwierząt „Kudłaty" w Puławach ul. Na Stoku
6/8

l
2. Hotel dla Zwierząt „Kudłaty" w Szczekarkowie 32, 34-313 Wilków

, §3

1. Zlecenie o którym mowa w § l polega na telefonicznym wezwaniu Zamawiającego. Do
jego wykonania przez Wykonawcę

2. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego wykonać zleconą mu usługę,
w terminie niezwłocznym, a nieprzekraczalnym &£.&&;*'( '.*? (licząc od
terminu zgłoszenia Zamawiającego ). /



§ 4

1. Rozpoczęcie biegu umowy ustępuje z, chwilą podpisania niniejszej umowy , a termin
zakończenia ustalono na dzień . . . . /ItUfc.G&MC.&Ćti 'rUf..

§5

l. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za cenę jednostkową
l szt. odłowienia, przyjęcia obowiązku dalszej opieki oraz transport bezpańskiego
psa/kota: cena netto ??.£fć. zł cena brutto

tA.f.f: zł
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§6

1. Wynagrodzenie określone w § 5 pkt. l, płatne będzie po każdym wykonaniu Zlecenia
(na żądanie Zamawiającego), na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury/rachunku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury/rachunku, w ciągu
7 dni licząc od dary jej otrzymania i w przypadku zastrzeżeń, Wykonawca będzie
zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

§7

l. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej w postaci aneksów do umowy podpisanego przez obydwie strony pod
rygorem nieważności.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawa

Cywilnego.
2.

§9 O

Umowę sporządzono w_dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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