
UMOWA 

zawarta w dn. 28.01.2015 r. pomiędzy Gminą Kuryłówka 
reprezentowaną przez : 
1. P. inż. Tadeusz Halesiak 
przy kontrasygnacie 
2. P. Andrzej Szpetnar 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 

Wójt Gminy 

Skarbnik Gminy 

Gabinetem Weterynaryjnym „Eskulap" w Nowej Sarzynie, ul. Bolesława Prusa 23 
reprezentowanym przez : 
1. P. Jerzy Sulikowski, zam. Wola Zarczycka 
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą 

została zawarta umowa o następującej treści : 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na świadczeniu 
usług weterynaryjnych , zgodnie z programem opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuryłówka w latach 2015 -2016 r. 

§ 2 

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za 
wykonanie usług weterynaryjnych : 
a) całodobowa gotowość wykonywania usług związana z zapewnieniem 

warunków do utrzymywania bezdomnych zwierząt 300,00 zł/me, 
b) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń 

losowych z udziałem zwierząt 
c) odławianie bezdomnych zwierząt 
d) koszt podstawowych badań lekarskich 
e) koszt podstawowych szczepień 
f) koszt kastracji samców : 

-psów 
- kotów 

g) koszty sterylizacji samic : 
-psów 
- kotów 

h) koszt usypiania ślepych miotów 
i) transport zwierząt 

2. W /w ceny są cenami brutto. 

§ 3 

7,00 zł/dobę 
40,00 zł/szt. 
30,00 zł/szt. 
40,00 zł/szt. 

60,00 zł/szt. 
30,00 zł/szt. 

130,00 zł/szt. 
80,00 zł/szt. 
10,00 zł/miot 

0,8358 zł/km. 

Wykonawca zapewnia całodobową, niezależnie pod pory roku, gotowość do wykonywania 
interwencji i usług weterynaryjnych, o których mowa w § 2, pkt.1. 



§ 4 

Zakres prac objętych umową wynikać będzie od zapotrzebowania Zamawiającego. 

§ 5 

Każda interwencja odbywać się będzie na zlecenie Gminy Kuryłówka. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do podjęcia interwencji, czy też usługi związanej 
z przedmiotem umowy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni po otrzymania zlecenia : 
ustnego, telefonicznego lub pisemnego, 

§ 7 

1. Dojazd na miejsce interwencji odbywać się będzie samochodem własnym Wykonawcy, 
2. Usługi wykonywane będą przy użyciu sprzętu i w oparciu o materiały Wykonawcy, 
3. Wykonawca będzie poszukiwał nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
4. Transport wyłapanych zwierząt do schroniska odbywać się będzie na koszt 
Zamawiającego, zgodnie z § 2 pkt. 2 lit. i. 

§ 8 

Wynagrodzenie za pracę będzie następowało w złotych polskich, po uprzednim wykonaniu 
usługi, w terminie 14-u dni po przedłożeniu faktury. 

§ 9 

Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. 

§ 10 

W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna 
w wysokości 
O, 1 % wartości poszczególnych prac za każdy dzień zwłoki, natomiast w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia 0,5 % wartości poszczególnych prac. 
Kwoty te będą potrącane z kolejnych faktur przedłożonych przez Wykonawcę. 

§ 11 
Wszelkie zmiany dotyczące realizacji przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 12 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług nie objętych niniejszą umową, 
będą one rozliczane wg stawek obowiązujących przy wykonywaniu usług weterynaryjnych. 



§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 14 

Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać 
będzie Sąd Rejonowy w Leżajsku. 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
ijeden dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA GMINA KURYŁÓWKA ZAMAWIAJĄCY 
37-303 KURYŁÓWKA 

woj. podkarpackie 


