
UMOWA

pomiędzy „CANVET" - Lecznica Weterynaryjna Grzegorz Michno, Ambulatorium
Weterynaryjne Ryszard Chudzik z siedzibq - 37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 40,
reprezentowaną przez
P. Ryszarda Chudzika , zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą,
a
Gminą Białobrzegi reprezentowaną przez
Wójta Gminy Białobrzegi - mgr inż. Franciszka Masłonia, zwaną dalej
Zleceniodawcą.

Przedmiotem umowy są usługi z zakresu wyłapywania i opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Białobrzegi

§1
Zleceniobiorca świadczy na wniosek Gminy następujące usługi:

1. Wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt.
' 2. W razie konieczności skrócone badanie, leczenie lub eutanazja zwierząt

wyłapanych.
3. Utrzymanie w kojcach Ambulatorium Canvet wyłapanych zwierząt do

czasu przyjęcia ich przez Schronisko oraz w czasie obserwacji po
pogryzieniu ludzi.

4. Nadzór weterynaryjny nad ogłoszoną akcją wyłapywania zwierząt
bezdomnych.

5. Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych na zlecenie Gminy.

§2
W celu prawidłowego wykonania usługi zleceniobiorca:

1. Przestrzega obowiązujących przepisów w czasie wykonywania każdego z
działań, w tym przepisów weterynaryjnych i przepisów o ochronie zwierząt.

2. Wykonuje usługi przy użyciu sprzętu i środków własnych zgodnych z
obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą o ochronie zwierząt.

3. Zapewnia pełną dyspozycyjność do wykonywania usług oraz udostępnia
do publicznej wiadomości nr telefonu kontaktowego.

4. Wszystkie czynności wykonywane są przez lekarza weterynarii lub pod jego
nadzorem.

§3
/. Zleceniodawca ponosi koszty wykonanych usług. Zapłata należności nastąpi

w terminie do 14 dni po otrzymaniu od Zleceniobiorcy faktury z
wyszczególnieniem poszczególnych usług oraz z załącznikami.

2. Zleceniodawca ponosi koszty wykonanych usług w następujących
wysokościach:

- wyłapanie zwierzęcia - do 56,- zł za szt.
- badanie i leczenie - do 150,- zł za szt. łącznie
- transport do Ambulatorium i Schroniska - 0,78 zł za przejechany km,
- eutanazja - do 60,- zł szt.

nadzór weterynaryjny w czasie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt
- do 56,- zł /godz. pracy



4.

5.

6.

7.

sterylizację i kastrację zwierząt WYŁĄCZNIE na zlecenie Gminy : (pies
samica - do 250,00 zł, pies samiec - do 160,00zł, kot samica - do 150,00
zł, kot samiec - do 80,00zł)
znakowanie zwierząt poprzez zaaplikowanie podskórne czipa - stawka
uzależniona od wartości zakupu czipa.

Zleceniodawca ponosi koszty utrzymania całodobowej gotowości
Z/ecen/odawcy oraz udostępnienia kojców dla wyłapanych bezpańskich
zwierząt z terenu gminy Białobrzegi w wysokości 300 zł za miesiąc, płatne z
dołu, w terminie do 7 dni od otrzymania faktury.
W,razie konieczności aplikacji leku na odległość poprzez użycie aplikatora
Palmer /warunki szczególnego ryzyka/ - koszt 250,00 zł (strzykawka
jednorazowego użytku ze środkiem do sedacji, analgezji, nabój gazowy)
Rozliczenie wykonanych usług nastąpi w oparciu o dostarczone wraz z fakturą
załączniki - dokumenty stwierdzające wykonanie czynności.
Dokumenty muszą zawierać następujące informacje:

- gatunek zwierzęcia,
- miejsce i datę jego wyłapania lub odebrania,
- imię, nazwisko, adres i kontakt telefoniczny do osoby przekazującej

zwierzę,
nr tatuażu lub oświadczenie o jego braku (w przypadku psa),
liczbę przejechanych km,
wykorzystane leki i środki medyczne,

- potwierdzenie odbioru zwierzęcia przez właściciela lub Schronisko,
a zwłok zwierzęcych przez zakład utylizacyjny lub oświadczenie
o zakopaniu.

Gmina pokryje koszty usług określonych w § i .

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia 1.02.2008 r.

§5
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 3 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

§6
Do spraw nieregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy
kodeksu Cywilnego.

§7
Dopuszcza się zmiany w umowie w formie pisemnego aneksu po akceptacji przez
obie strony.

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy.
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Ambulatorium Weterynaryjne
CANVET

Ryszard Chudzik Ul. Piłsudskiego 40
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Aneks do umowy

W związku z reorganizacją Firmy :

„Canvet„ Lecznica Weterynaryjna GrzegorzMichno, Ambulatorium
Weterynaryjne Ryszard Chudzik z siedzibą - 37-100 Łańcut, ul. Pilsudskiego 40
( zwanej w treści umowy zleceniobiorcą ).
Zmienia zapis umowy z dnia 1,02,2008 pomiędzy Gminą Białobrzegi
reprezentowaną przez Wójta Gminy Białobrzegi - mgr inż. Franciszka Masłonia
( zwanej w treści umowy zleceniodawcą ) a w/w firmą .

Zmiana dotyczy zapisu w I- wszej części umowy i dotyczy jedynie zmiany nazwy
firmy z:

Lecznica Weterynaryjna Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard
Chudzik z siedzibą - 37-100 Łańcut, ul Piłsudskiego 40

na:

Canvet Ambulatorium Weterynaryjne
Ryszard Chudzik z siedzibą - 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 40

Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian
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