
Znak: RGN. 6140.3.2.2014
Umowa

zawarta w dniu 30 stycznia 2014 r. w Kazimierzu Dolnym, pomiędzy:

Gminą Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5,24-120 Kazimierz Dolny

NIP 7162658035, numer Regon 43020078

reprezentowanym przez:

Burmistrza Grzegorza Dunię
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a
CANVET - USŁUGI WETERYNARYJNE, Sławomir Leśniak, ul. Sienkiewicza 12/19,24 -100

Puławy posiadającym NIP 7162105862, REGON 061519915 zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy
Kazimierz Dolny, która obejmuje zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym, 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
2. Hotel dla zwierząt "Kudłaty" w Szczekarkowie 32, 24-313 Wilków

§ 3.
l. 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,nieprzekraczającym 48 godzin (licząc od terminu zgłoszenia
Zamawiającego ).

§ 4.
Umowa jest zawarta na czas określony od l kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

§ 5.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za cenę jednostkową l szt.
odłowienia, przyjęcia obowiązku dalszej opieki oraz transport bezpańskiego psa/ kota: cena
brutto 700 zł ( słownie: siedemset zł.)

§ 6.

l. Wynagrodzenie określone w § 5 płatne będzie po każdym wykonaniu Zlecenia (odłowieniu
zwierzęcia ), 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 daty jej otrzymania i w przypadku zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do
wystawienia faktury korygującej.

§ 7.
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w fonnie pisemnej w
postaci aneksów do umowy podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności.

§ 8.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

B ul. Sienkiewicza 12! _.:' ·10.('1Dul"wy
NIP7162105862. I es n 061519915

tel. 72 0386

a

Gmina Kazimierz Dolny
24-120 Kazimierz Dolny

ul. Senatorska 5
'leI. 81 881 01 36, 81 881 02 12

NIP 7162658035, Regon 43102C078



Aneks

zawarty w dniu l września 2014 r.:

do umowy z dnia 30 stycznia 2014 r. pomiędzy:

Gminą Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5, 24 - 120 Kazimierz Dolny

reprezentowaną przez: Burmistrza Grzegorza Dunię

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

CANVET -usługi weterynaryjne, Sławomir Leśniak, ul. Sienkiewicza 12/19,24 -100 Puławy
posiadającym N1P 7162105862, REGON 061519915 zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:

§1.

1. Strony umowy zgodnie postanawiają zmienić umowę, w ten sposób, że w § 2 i § 5 umowy
otrzymują brzmienie:

" § 2. Bezpański pies/kot będzie trafiał do gabinetu weterynaryjnego "AGAMA" ul. Lubelska 89,
24 - 130 Końskowola, a następnie do Schroniska dla zwierząt w m. Bronice 85,24 -ISO Nałęczów

§ 5. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za cenę jednostkową 1 szt.
odłowienia, przyjęcia obowiązku dalszej opieki oraz transport bezpańskiego psa! kota: cena brutto
1200 zł brutto ( słownie: tysiąc dwieście zł."

2. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Zleceniodawca Wykonawca

CANVET Slawomir Leśniak
ul. Sienkiewicza 12/19. 2.1-HJO Puławy
NIP7162105862, Regon 061519915

tel. 724890386

unia

Gmina Kazimierz Dolny
24-120 Kazimierz Dolny

ul. Senatorska 5
Tel. 81 881 Ol 36, 81 881 02 12

NIP 7162658035, Regon 431020078

. Schronisko Dla Zwierząt
.onicc SS, 24-150 Nałęczów

tel. 724-890-386

Sławomir Le niak I
TECHNIK WETER NARII e

SPECJALISTA ODŁOW ZWIERZĄT t;
24-100 Puławy, ul. Si . wicza 12/19 ~

Tel. 724-89 - 86 w


