
IZP.2600.S.2014.ES
Umowa

o świadczenie usług weterynaryjnych zwierzętom gospodarskim i domowym zaniedbanym lub bezdomnym
z terenu Gminy Jodłowa

spisana w dniu 07.01.2014r. pomiędzy :
Usługi Weterynaryjne - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Agnieszka Kobos,
39-225 Jodłowa 69, -zwanym dalej Zleceniobiorca,
a Gminą Jodłowa 39-225 Jodłowa la zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: Wójta
Gminy Robert Mucha

§ 1
Przedmiotem umowy, zawartej w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. Z 2013r. póz. 907 z późn. zm.) jest świadczenie usług weterynaryjnych zwierzętom
gospodarskim i domowym zaniedbanym lub bezdomnym z terenu Gminy Jodłowa.

... §2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

1. wyłapania zwierzęcia (również przy pomocy środków farmakologicznych używanych na odległość)
po przyjęciu zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawiciela Komisariatu Policji
w Brzostku - niedopuszczalne jest przyjmowanie zwierząt inaczej niż po zgłoszeniu (chyba, że
zleceniodawca da stosowne upoważnienie) Zamawiającego lub właściwego Komisariatu Policji,

2. transportowania zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz
niezadający im cierpień;

• 3. wykonania badania zwierzęcia w celu oceny stanu jego zdrowia
4. przeprowadzenia interwencji w innych przypadkach (wg wskazań Zamawiającego)
5. leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba wyłapanych zwierząt;
6. zapewnienia usług weterynaryjnych: szczepienia w tym szczepienia przeciwko wściekliźnie i

chorobom zakaźnym, odrobaczania, „odkleszczenia", zaczipowania, wykastrowania lub
sterylizowania

7. oddania zwierzęcia nowemu właścicielowi, które może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in.
szczepienia, odrobaczania, „odkleszczenia", zaczipowania, wykastrowania lub sterylizacji albo
zwrotu prawowitemu właścicielowi, niezwłocznie po udokumentowaniu przez niego swoich praw
właścicielskich do zwierzęcia) oraz po uiszczeniu kosztów związanych z wyłapaniem i leczeniem
danego zwierzęcia i/lub wykonaniem w/w zabiegów, (do ustalenia ze Zleceniodawcą)

8. założenia karty ze szczegółowym opisem leczenia, z dokładnymi datami wyłapania, przekazania
nowemu właścicielowi lub obecnemu;

9. wykonywania innych niż „obowiązkowe" zabiegów leczniczych w tym także eutanazji wg. zlecenia
i zakresu uzgodnionego każdorazowo z osobą reprezentującą zleceniodawcę, oraz zapewnienie
odbioru zwłok zwierzęcia.;

10. opieki nad psem i przetrzymania go do czasu odebrania przez właściciela.
§3

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca za wykonanie zleconej usługi otrzymywał będzie wynagrodzenie
w wysokości:
a) za przeprowadzenie badania zwierzęcia i niezbędnego leczenia weterynaryjnego w zależności od
indywidualnych przypadków wysokość kosztów ustalona będzie według przedstawionego cennika
usług weterynaryjnych.

2. Fakturę Zleceniobiorca wystawi i adresuje na Gminę Jodłowa 39-225 Jodłowa la
NJP 872-222-05-02.

3. Zapłata za usługi Zleceniobiorcy następować będzie w formie przelewu na konto wskazane na
fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę 14 dni od dnia jej doręczenia.

4. Łączna wartość wykonanych usług w ramach umowy nie może przekroczyć kwoty 5000,00zł.
§4

l. Osobą upoważnioną do zgłoszenia potrzeby świadczenia usług weterynaryjnych ze strony
Zleceniodawcy jest Pani Szewczyk Małgorzata - referent Urząd Gminy Jodłowa tel. 146302024 lub
Pani Dorota Krzyżak - Zastępca Wójta Gminy Jodłowa tel. 510041533.



2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zleceniodawca, Zleceniobiorca podejmie
decyzje w najlepszym interesie zwierzęcia.

3. W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający ma prawo w szczególności do :
. a) wglądu do dokumentów • .. :. .. ••

b) bezpośrednio kontrolować wykonywanie przedmiotu umowy,
c) wglądu w miejsce przetrzymywania zwierząt

§15
Umowa?zostaje podpisana na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014r

§ 6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku niewywiązania się z umowy, lub w innych

przypadkach z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie jej realizacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy i dwa
egzemplarze dla Zleceniodawcy

Zleceniodawca Zleceniobiorca

KONTRASYGNATA

. Biaszczyk


