
zawarta w dniu 2 stycznia 2014 r. porni~dzy
Miastem Laneut NIP 815-16-31-636 - reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Laneuta - Pana Stanislawa Gwizdaka zwanego dalej
Zleeeniodawe~ , a
Ambulatorium CANVET reprezentowanym przez Pana Ryszarda Chudzika zam.
Laneut, ul. Kruezkowskiego 10, zwanym Zleeeniobiore~

1). Ambulatorium Weterynaryjne "CANVET" swiadczyc b~dzie uslugi z zakresu
weterynarii, zlecone przez Grnin~ Miasta Lancuta, nad zwierz~tarni bezdomnymi z terenu
Miasta Lancuta, stanowi<tcymi zagrozenie zdrowia i zycia dla ludzi, kieruj<tc si~ dobrern
tych zwierz<tt.
2). Czynnosci 0 kt6rych mowa w ust. 1 Zleceniobiorca wykonywal b~dzie w okresie od dnia

2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

1). Zleceniobiorca w celu zapewnienia prawidlowego wykonania urnowy zobowi<tZany
jest do:

1. Odlawiania zwierz<tt bezdornnych znajduj<tcych si~ na terenie miasta Lancuta.
2. Transportu zwierz<tt bezdornnych do schroniska.
3. Udost~pnienia cz~sci powierzchni Ambulatorium "CANVET" - kojce.
4. Nadzoru weterynaryjnego nad akcj<twylapywania zwierz<tt bezdomnych.
5. Wsp61pracy z policj<t, straz<t pozarn<t, pogotowiern ratunkowyrn oraz schroniskiem.
6. Udzielenie pierwszej pornocy zwierz~ciu, kt6re uczestniczylo w wypadku.
7. Eutanazji dokonywanej w porozurnieniu z Powiatowym Lekarzern Weterynarii.
8. Dyspozycyjnosci 24 godzinnej.
9. Udost~pnienia do publicznej wiadornosci nr telefonu kom6rkowego.

10. Wykonania uslugi zgodnie z ustaw<tz dnia 11 rnarca 2004 r. oochronie zdrowia
zwierz<tt oraz zwalczaniu chor6b zakaznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342
ze zrn.)

11. Sporz<tdzenia miesi~cznego raportu z odlowionych zwierz<tt i dol<tczenia go do faktury.
2). Wszystkie czynnosci, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 prowadzone b~d<t pod nadzorem lekarza

weterynarii.

Zleceniodawca udost~pni Zleceniobiorcy w rarnach umowy uzyczenia sprz~t niezb~dny przy
realizacji czynnosci wyrnienionych w § 2 pkt. 1, kt6rego wykaz stanowi zal<tcznik do
niniejszej urnowy.

Z tytulu realizacji przedmiotu urnowy Zleceniobiorca otrzyrna wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie: 2 000 zl (dwa tysi<tce brutto) rniesi~cznie.



Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w § 4 platne jest po uplywie danego miesiqca w terminie
14 dni od daty wystawienia rachunku.

Zleceniobiorca nie moze powierzyc wykonania czynnosci z zakresu umowy osobie trzeciej
bez wczeSniejszej zgody Zleceniodawcy.

Kazda ze stron ma prawo rozwi'lzania umowy z zachowaniem trzymiesi~cznego okresu
wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesi'lca.

W sprawach nie uregulowanych niniejsz'l umoW'l maj'l zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'lt / Dz.U. z 2003 r. Nr 106
poz. 1002 ze zm. / oraz rozporz'ldzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunk6w wylapywania zwierz'lt / Dz.U.Nr
116 poz. 753/.

Spory wynikle z mmeJszej umowy strony poddaj'l orzecznictwu s'ldowemu - S'ldu
wlasciwego dla siedziby Zleceniodawcy.

Umow~ sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy
i trzy dla Zleceniodawcy.
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1. Laska do wylapywania ps6w.
2. Laska do wylapywania kot6w.
3. Kojec do transportu.
4. Kaganiec nylonowy.
5. Ochraniacz r~kawice ochronne.
6. Siatka do lapania / male zwierz~ta.
7. Bron pneumatyczna "Palmera".
8. Pojemnik hermetyczny na zwloki zwierz~ce.

Zal~cznik do niniejszej umowy
z dnia 1 stycznia 2014 r.


