
Umowa Nr RPGK.6140.1.2014 

W  dniu  23  stycznia  2014  r.  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Nowej  Sarzynie  pomiędzy
Miastem i Gminą Nowa Sarzyna z siedzibą w Nowej Sarzynie ul. Kopernika 1, 37–310
Nowa Sarzyna, zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez:  
Pana Jerzego Paula – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
a 
Firmą Gabinet Weterynaryjny „ESKULAP”, 37-311 Wola Zarczycka 101 reprezentowaną
przez  właściciela  Pana  Jerzego  Sulikowskiego,  zwaną  w  dalszej  części  umowy
Zleceniobiorcą zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca,  a  Zleceniobiorca  zobowiązuje się do świadczenia następujących
usług wynikających  z  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  zwierząt  (Dz.U.
z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm.):
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
2) odławianie bezdomnych zwierząt,
3) obligatoryjną sterylizację  albo kastrację odławianych zwierząt,
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) usypianie ślepych miotów,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.     
§ 2

Zleceniobiorca  zobowiązuje się do świadczenia  usług zgodnie  z  przepisami  prawa w tym
zakresie  na  wezwanie  przedstawiciela  Urzędu  Miasta  i Gminy  w  Nowej  Sarzynie  lub
Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie w ciągu 24 godzin w stosunku do bezpańskich psów,
kotów oraz dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terenie
miasta i gminy Nowa Sarzyna.

§ 3

1. Dojazd  na  miejsce  usługi  odbywać  się  będzie  własnym  środkiem  transportu
Zleceniobiorcy. 

2. Usługi  będą  wykonywane  przy  użyciu  własnych  materiałów  Zleceniobiorcy  (między
innymi  środki  odurzające,  strzykawki,  igły  i  inne  środki  jednorazowego  użytku),  za
wyjątkiem sprzętu, o którym mowa w ust. 4.

3. Transport  uśpionych  zwierząt  do  naturalnego  środowiska  lub  zwłok  zwierzęcych  do
zakładu utylizacji  realizować będzie Zleceniobiorca.

4. Zleceniodawca  użycza  Zleceniobiorcy  sprzęt  wymieniony  w  załączniku  do  niniejszej
umowy,  a  Zleceniobiorca  bierze  ten  sprzęt  do  bezpłatnego  używania  na  czas  trwania
niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w  stanie nie pogorszonym bardziej niż
to wynika z normalnego zużycia w terminie do siedmiu dni roboczych następujących po
dniu  zakończenia  realizacji  umowy.  Przekazanie  i  odbiór  sprzętu  dokonane  będą
protokołem zdawczo - odbiorczym.

6. Użyczony przez Zleceniodawcę  sprzęt może być używany wyłącznie w celu realizacji
niniejszej umowy.
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§ 4
Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy.
2. Termin zakończenia – 31 grudnia 2014 r.

 
§ 5

1. Za  wykonanie  usług  weterynaryjnych  strony  ustalają  wynagrodzenie  uzgodnione
w protokole negocjacji z dnia 22 stycznia 2014 r. w następujących wysokościach:

1) szczepienie kompleksowe - 40,00 zł,
2) odrobaczanie - 10,00 zł
3) wyłapanie - 40,00  zł
4) przetrzymywanie z wyżywieniem za dobę  - 10,00 zł 
5) kastracja samców - 80,00 zł 
6) sterylizacja samic (w zależności od wielkości zwierzęcia) - od 100,00 do 150,00 zł
7) odpchlenie - 25,00 zł
8) usypianie - 30,00 zł
9) znieczulanie - 20,00 zł

      10) opłata za utylizację zwłok -    3 zł/kg
      11) czipowanie zwierząt po interwencji - od 35 do 45 zł / szt.

12) za gotowość świadczenia usługi w ciągu 24 godzin na dobę – 350 zł/m-c
13) koszty zakupu karmy do dokarmiania wolno żyjących kotów  rozliczane będą     
     w oparciu o faktury jej zakupu,
14) koszty  transportu  zwierząt  oraz  dojazdy  do  nich  będą  rozliczane  w  oparciu

o rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  25  marca  z  2002  r.  w  sprawie
warunków ustalenia  oraz sposobu dokonywania  zwrotu kosztów używania  do celów
służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  nie  będących
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).  

2.  Suma wynagrodzeń należnych w roku nie może przekroczyć kwoty 16 800,00 zł brutto
     (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).
3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni

po   przedstawieniu  faktury  przez  Zleceniobiorcę.  Zleceniobiorca  wystawi  fakturę
w terminie   do 7 dni po wykonaniu usługi weterynaryjnej.

§ 6

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

2. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  za  30  dniowym  okresem
wypowiedzenia.

§ 7

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zleceniobiorcy  w wysokości 1000 zł.

§ 8

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.
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§ 9

 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawarcia niniejszej umowy rozpatrywane będą
przez Sąd Rejonowy w Leżajsku.

§ 10

Umowę  sporządzono w 4 jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  dla  Zleceniobiorcy  i  3  dla
Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:
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Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

Kontrasygnata Skarbnika


