
U M O W A

Zawarta w dniu &?).....™#U 2015 roku , pomiędzy ;

Gminą Jeżowe reprezentowaną przez Marka Stępaka - Wójta Gminy Jeżowe zwanym w dalszej treści
umowy,, Zleceniodawcą,"

a Panem Robertem Sączawą zam. 36-020 Tyczyn ul. Konopnickiej 14

prowadzącym działalność gospodarczą przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Robert Sączawą,
zwanym w dalszej treści umowy „ Zleceniobiorcą"

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do gotowości świadczenia nadzwyczajnych
usług weterynaryjnych oraz ich wykonania na wezwanie w ciągu 24 godzin na dobę polegających na ;

1.Poskromieniu, leczeniu, usypianiu czasowym lub całkowitym dzikich zwierząt oraz transporcie
uśpionych zwierząt do naturalnego środowiska stanowiących zagrożenie w prawidłowym
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, uczestniczących w zdarzeniach
drogowych w obrębie gminy.

2.Poskromieniu, leczeniu, usypianiu czasowym lub całkowitym zwierząt bezdomnych, gospodarskich,
podejrzenie zachowujących się agresywnych, uczestniczących w zdarzeniach drogowych oraz
transporcie uśpionych zwierząt do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę na terenie gminy Jeżowe.

3.Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przekazywanych do
schroniska oraz pozostających pod tymczasową opieką gminy, przed przekazaniem ich do nowego
właściciela.

4.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych, w szczególności w
przypadkach zdarzeń drogowych.

5. Zmniejszenie populacji kotów bezdomnych i żyjących na wolności poprzez sterylizację i kastrację

S.Współpraca z gminą Jeżowe w realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżowe.

§2

Zleceniobiorca okazuje całodobową nie zależnie od pory roku gotowość do wykonywania interwencji
(nadzwyczajnych usług weterynaryjnych).

§3

Każda interwencja odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a szczególnie w zgodzie z ustawą o ochronie
zwierząt, o ochronie przyrody oraz ustawy prawo łowieckie.

§4

1.Dojazd na miejsce interwencji odbywać się będzie samochodem własnym zleceniobiorcy.



2.Usługi będą wykonywane przy użyciu własnych materiałów zleceniobiorcy /między innymi środki
znieczulające, środki jednorazowego użytku).

3.Transport zwłok zwierzęcych do zakładu utylizacji realizować będą właściwe służby utylizacyjne.

§5

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015

roku.

§6

l.Wynagrodzenie za świadczenie usług weterynaryjnych następować będzie na podstawie

każdorazowego zgłoszenia (przez Zleceniodawcę) niezbędnej potrzeby wykonania usługi (objętej

niniejszą umową).

2.Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem w terminie 14 dni po przedstawieniu
rachunku przez Zleceniobiorcę.

3.Rachunki należy wystawiać na Gminę Jeżowe .

§ 7

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

nieważności.

2.Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 14 dniowym

okresem wypowiedzenia.

§8

l.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawarcia umowy rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy

w Nisku wg. kompetencji.

§9

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zleceniobiorca a dwa egzemplarze Zleceniodawca.
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A N E K S NR 1/15

do umowy z dnia 01. 02.201 5roku

Sporządzony w Urzędzie Gminy Jeżowe dnia 09.04.2015roku pomiędzy Gminą Jeżowe
reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Stępaka zwanym w dalszej treści umowy
„ Zleceniodawcą", a Panem Robertem Sączawą zam. 36-020 Tyczyn ul. Konopnickiej
14, prowadzącym działalność gospodarczą przez Gabinet Weterynaryjny zwanym dalej
„ Zleceniobiorcą , o treści następującej:

l.W umowie najmu z dnia 01.02.2015r.-
§ 6 otrzymuje nowe brzmienie :
l.Za gotowość i dyspozycyjność do świadczenia nadzwyczajnych usług weterynaryjnych
Zleceniobiorca otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości ISO.OOzł brutto
(słownie: sto osiemdziesiąt 00/100 złotych).
2.W ramach kwoty wymienionej w pkt.l podjęte zostaną czynności wynikające z interwencji
od Zleceniodawcy do 2 godzin w ciągu miesiąca.
3.W przypadku przekroczenia w/w ilości czasu, kwota za każdą godzinę interwencji wynosić
będzie 40,00 brutto (czterdzieści 00/100 zł).
4.Wynagrodzenie o którym mowa w pkt.l płatne będzie przelewem w terminie 14 dni po
przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę.
S.Postanowienia zawarte w niniejszym aneksie mają zastosowanie od dnia 1.05.2015 rok.
ó.Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
7.Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron. WÓJT GMINl
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