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UMOWA NR

zawarta w Radymnie w dniu 14 marca 2014 r.
pomiędzy:

1) Gminą Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno (NIP 792-20-31-544) -
reprezentowaną przez Stanisława Ślęzaka - jako Wójta Gminy, przy kontrasygnacie
Agnieszki Koralewicz jako Skarbnika Gminy - zwaną dalej „Zleceniodawcą", a

2) Lecznicą dla Zwierząt „A da"
zwaną dalej „Zleceniobiorcą" reprezentowaną przez:
lek. wet. Andrzeja Fedaczyńskiego

o następującej treści:
§1.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2013. 907 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się w/w ustawy.

§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług weterynaryjnych dla

bezdomnych zwierząt odbieranych z terenu gminy przez pracowników lecznicy na zlecenie
Gminy oraz w szczególnych przypadkach przez Policję, Straż Pożarną i osoby prywatne.

2. Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy

3. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności ujęte w Za/. Nr 1,
który stanowi integralną część umowy oraz inne działania jeżeli okażą się niezbędne.

4. W przypadku dostarczenia do lecznicy bezdomnych zwierząt przez mieszkańców
Gminy podstawę do wykonania usług stanowi zlecenie pisemne (Załącznik nr 3 do umowy) z
Gminy, wskazujące konieczność wykonania konkretnej usługi z zakresu opieki weterynaryjnej.

5. Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczeniem bezdomnych zwierząt strony
umowy określać będą, po zgłoszeniu Zleceniodawcy każdego indywidualnego przypadku.

6. Eutanazja może być przeprowadzana wyłącznie po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą i
tylko w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia zwierzęcia.

§ 3 .
Strony ustalają odpłatność za czynności wymienione w § 2 zgodnie z cenami

przedstawionymi w Załączniku nr 1
§ 4 .

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 14 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

§5.
Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania zleconych usług,

zabezpieczy Zleceniobiorca w ilości niezbędnej do ich prawidłowego wykonania w trybie 24
godzinnym.

§6.
Zleceniobiorca będzie czynnie zaangażowany w czynności związane z adopcją psa lub

kota. Nieodpłatnie będzie umieszczał zdjęcia, filmy i inne materiały w ogólnodostępnych
mediach elektronicznych i w miarę możliwości w prasie i telewizji.

§ 7 .
Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę:

1) rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur wystawionych przez
Zleceniobiorcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych oraz
notatki z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy (załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia),

2) należność za wykonanie usługi regulowana będzie w terminie 14 dni od daty ich
złożenia.

§8.



Zleceniodawca ma prawo uzyskiwania od Zleceniobiorcy bieżących informacji na temat
realizacji usług, a także obserwowania i kontroli Zleceniobiorcy w trakcie wykonywania usług
zleconych przez Zleceniodawcę oraz wglądu do prowadzonego zestawienia wykonywanych
usług.

§9.
Zmiana warunków umowy lub jej zakresu winny być dokonywane na piśmie w formie

aneksu.
§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§11.
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji

przedmiotu umowy wyrządzone Zleceniodawcy i osobom trzecim.

§12.
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie

właściwy miejscowy i rzeczowy Sąd dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 13.
Integralną częścią umowy jest:

1. załącznik nr l - Oferta cenowa wykonania usługi dotyczącej świadczenia usług
weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy

2. załącznik nr 2 - wzór Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy.
3. załącznik nr 3 - wzór Zlecenie zabiegu weterynaryjnego

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

otrzymuje Zleceniobiorca.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

GMINA RADYMNO
37-550 RADYMNO

ul. Lwowska 38
REGON ^OQ00536 inż. Stan Ślęzak



Zał. Nr l

Cennik sług dotyczącej świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt w
przypadku rozliczania się szczegółowego za wykonane usługi.

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa usługi

Wyłapanie zwierzęcia do 1 h
Każda kolejna godzina akcji wyłapania
Badanie
Transport opłata za 1 km
Leczenie za jedną dobę
Szczepienie
Eutanazja
Usypianie ślepych miotów
Obserwacja stacjonarna po pogryzieniu człowieka
Sterylizacja
Kastracja
Użycie broni pneumatycznej (Palmer)

Cena jednostkowa
brutto w zł
100,00
65,00
25,00
3,0
30,00
40,00
80,00
40,00
200,00
200,00
150,00
200,00
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Zleceniodawca

GMINA RADYMNO
37-550 RADYMNO

ul. Lwowska 3 8
REGON 650900536



Załącznik nr 2

KARTA PRZEKAZANIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA POD OPIEKĘ

LECZNICY DLA ZWIERZĄT „ADA"

W PRZEMYŚLU

DANE OSOBY DOSTARCZAJĄCEJ:

IMIĘ

NAZWISKO

ULICA

KOD POCZTOWY

TELEFON

E-MAIL

MIASTO

NR DOMU

DANE INSTYTUCJI (wypełniane dodatkowo w przypadku, gdy zwierzę dostarcza instytucja państwowa lub firma):

NAZWA

ULICA

KOD POCZTOWY

TELEFON

E-MAIL

MIASTO

NIP

NR DOMU

INFORMACJE O ZWIERZĘCIU (wypełnia osoba przyjmująca):

GATUNEK

MAŚĆ

MIEJSCE ZNALEZIENIA

ULICA

RASA PŁEĆ

OZNAKOWANIE

GMINA

UWAGI

WIEK

Poświadczam przekazanie wyżej opisanego zwierzęcia:

Poświadczam przyjęcie wyżej opisanego zwierzęcia:

Podpis osoby przyjmującej



Załącznik nr 3

dn...

Zlecenie nr zabiegu weterynaryjnego

Imię i nazwisko

Gatunek zwierzęcia ,

Rodzaj za biegu


