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GK.272.13.2014
UMOWA Nr 13/2014

zawarta w dniu ff sĘcznia f014 r. w Urzędzie Gminy Leoncin, ul. ParĘzantów 3, REGoN:
000538981; NIP:  53 l -13-59-6fz
pomiędzy Gminą Leoncin reprezentow anąprzęz:
Wójta Gminy - Adama Mirosława Krawczaka' Zwanym dalej Zleceniodawcą
a
Prrychodnią Weterynaryjną Małgorzlta Szmurło, adres: 05-080 Pomiechówek, Błędowo 14 a
Zwaną w dalszej tręści umowy,,Z|eceniobiorcą''
NIP 531-11093-39 , Urząd Skarbowy w No*ym Dworze Mazowieckim ul. Legionów 7,
Regon 141973839 o konto bankowe : BRE BANK SA z siedzibą w Warszawie - m Bank,
nr konta: 08 1 1 402004000038021 405 I I 1 4
została za'warta umowa bez stosowania przepisów ustawy z dniaL9 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U ' z f0|3 r., poz. 907 z poźn. zm.) w sprawie świadczenia usług weterynaryjnych
związanych zbezdomnymi zwierzętami z tęrenu Gminy Leoncin.

s1
Z|eceniobio rca w szczególności zobowiązuj e się do :
I. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udziatem
bezdomnych zw ierząt z tęrenu gminy Leoncin.
2. Zleceniobiorca podejmie reakcję na telefoniczne zgł'oszenie Zleceniodawcy lub Policji
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnyc|r zwierząt na terenie gminy Leoncin,
a) w przypadku zgłoszeń doĘczących zwierząt rannych w wyniku wypadku - w ciągu 1 godziny pod
momentu przy j ęcia zgł.o szenia,
b) w pozostaĘch przypadkach - w dniu przyjęcia zgłoszenia.
3. Zapewnienia opieki weterynaryjnej podczas odławiania i transportu Zlvierzętom z wypadkórv
drogowych.
4. Zapewnienia opieki weterynaryjnej i poblu zwierzęciu wymagającemu leczenia orazbezzwł'oczne
zg}oszenie Zleceniodawcy o wyleczeniu zwierzęcia w celu przemieszczenia go do schroniska,
z którym gmina ma zawartą umowę lub oddanie tego zwierzęcia do adopcji. Zleceniobiorca
udokumentuje Zleceniodawcy adopcj ęprzedłożrcniem wraz z fakturą ,, IJmowy adopcyjnej''.
5' Prowadzenia dokumentacji wraz z dokumentacja fotograficznąbezdomnych zwierząt' objęĘch
opieką weterynaryjną z wypadków drogowych z terenu gminy Leoncin.
6. Uśpienie bezdomnego zwierzęcia będącego w ślepym miocie lub nieuleczalnie chorego.
J. Przewiezienia zwierząt rannych |ub uśpionych w wyliiku zdarzeń drogowych |ub mvierząt

\*-' bezdomnych uśpionych w ślepym miocie, własnym transportem, do miejsca wskazanego przez
Zleceniobiorcę.
8.Przewiezienia zwłok zwierząt padłych w wynikrr zdarzeń drogowych, po stwierdzeniu zgonu przez
1ekar za weteryn ari i' do m i ej sca w skazan e go pr zez Z|eceniod awcę'

s2
Usfuga będzie wykonywana na te|efoniczne z|ecenie upowaznionego pracowrrika Urzędu Gminy
Leoncin lub funkcj onariusza Policj i.

s3
l.Zleceniobiorca zobowiązlje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy
z dnta 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z2003 r. Nr 1 06 poz.1002 zpoźn. zm.)
2. Z|eceniobiorca oświadcza, irc posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, sprzęt i środki do leczenia z:wierząt oraz środki transportu przystosowane do przewozu
rannych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

L-



$4

1. Wańość usługi wynosić będzie :
a) Za wykonanie ustug będących przedmiotem niniejszej umowy należnośó będzie regu|owana przez
Z|ecającego ryczahowo i wynosió będzie 250 złoĘch netto (słownie: dwieście pięódziesiąt złotych)
+ 8 %;o VAT, miesięcznie, płatnych na konto: BRE BANK SA z siedzibą w Warszawie - M Bank
08114020040000380274051114 na podstawie wystawionego rachunku w terminie 14 dni od daty
wptywu rachunku do biura Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca oświadlcza, Że w ramach prowadzonej działalności nie wystawia faktur VAT.

ss
Umowa zostaje zawarta od dnia 1 sfycznia 201,4 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

s6
W przypadku nie wyrviązywania Się Zleceniobiorcy z postanowień niniejszej umowy
Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieó umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

s7
Zleceniobiorca moze rorwiązaó umowę zzachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
w razie nie wywiązywania się z warunków umowy przezZ|eceniodawcę, aw szczegllności w razie
nieterminowego regulowania na|ezności względem Z|eceniobiorcy.
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Wszęlkie zmiany niniejszej umowy winny byó dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazności.

se
W sprawach nieuregulowanych niniejsząumową majązastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
orazprzepisy ustawy o ochronie z;wierząt.

s10

Wszelkie spory powstałe w wyniku rea|izacji umowy rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla
Zleceniodawcy

s11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemp|arzach, po dwa dla każdej ze stron.
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