
Chorzele, 01.01.2015

U M O W A  Nr 2 

na obsługę lekarsko - weterynaryjną 
przejściowego schroniska dla zwierząt w Chorzelach

zawarta pom iędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, ul. Brzozowa 3 , 
będącym opiekunem schroniska , reprezentowanym przez jego dyrektora,
Pana Krzysztofa Lorenca oraz główną księgową , Panią Halinę Obrębską 
jako zleceniodawcę 
a
Gabinetem Weterynaryjnym , lek. wet. Jarosław Małecki w Chorzelach, 
ul. Ogrodowa 21, reprezentowanym przez jego właściciela , 
lekarza weterynarii Jarosława Małeckiego 
jako zleceniobiorcą
na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 

1.
W zakresie obsługi schroniska ustalono usługi polegające na leczeniu chorych 
zwierząt trafiających do placówki oraz ich szczepieniu w kierunku wścieklizny , 
odrobaczaniu i zabiegom pielęgnacyjno-leczniczym mającym na celu utrzymanie ich 
w dobrym stanie zdrowia .
W przypadku ślepych miotów szczenią , kociąt i innych zwierząt domowych a także 
dorosłych zwierząy uznanych jako nie rokujące pomyślnie do wyleczenia i dalszej 
hodowli przewiduje się dokonanie eutanazji.
Powyższe usługi ustalono rozliczyć w formie ryczałtowej, czyli za okres objęty umową 
(dwanaście miesięcy) zleceniodawca zapłaci 3600,00 złotych ( trzy tysiące sześćset ) 
podzielone na miesięczne raty po złotych 300,00 ( trzysta ), płatne w ciągu 14 dni od 
daty wystawienia faktury na koniec każdego miesiąca , 
na konto zleceniobiorcy w Banku Spółdzielczym w Chorzelach , 
nr 45 8913 0005 0001 5600 2000 0010, podany również na fakturze .

2 .

Za usługi nie objęte ryczałtem, to jest sterylizację zwierząt przeznaczonych do 
adopcji, jeśli taka zostanie zlecona , zleceniobiorca wystawi oddzielną fakturę na 
koniec miesiąca , licząc za :
a) sterylizację samic - 200,00 złotych ( dwieście )
b) sterylizację samców - 80,00 złotych ( osiemdziesiąt)
przy czym w tych przypadkach usługa zostanie wykonana na terenie i z 
wykorzystaniem sprzętu oraz środków medycznych Gabinetu Weterynaryjnego 
zleceniobiorcy po dostarczeniu zwierząt przez zleceniodawcę .

3.
W przypadku zakupu pasty uspokajającej służącej do odłowu bezpańskich zwierząt 
lub innych środków medycznych nie związanych z wykonaniem usługi przez 
zleceniobiorcę , zleceniodawca otrzyma na koniec miesiąca oddzielną fakturę .

GABINET WETERYNARYJNY

zleceniobiorca


