
Umowa zlecenia

zawarta w dniu 01.02.2014 r. w Bałtowie pomiędzy Gminą Bałtów
z siedzibą w Bałtowi e, Bałtów 32, 27 - 423 Bałtów reprezcntowaną przcz:
Wójta Gminy Bałtów - mgr inż. Andrzcja Jabłońskicgo
zwanym dalej ,.zleceniodawcą"
a Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Wacław Rodek
z sicdzibą: ul. Sandomicrska 211,27 - 515 Tarłów
zwanym dalej "Zlcceniobiorcą"
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Przcdmiotem umowy- zlecenia jest świadczenie na rzecz Gminy Bałtów usług wetcrynaryjnych z
zakresu:

l. Obserwacja bezdomnych zwierząt w kierunku zarażenia wścieklizną,
2. Lcczcnic bezdomnych zwierząt,
3. Przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji bezdomnych zwierząt,
4. Uśmicrcanie bezdomnych zwierząt w koniecznych, prawnic uzasadnionych przypadkach, ze

wskazań lekarskich,
5. Odłowieniu bczpańskich zwierząt.
6. Zapewnicnie całodobowej opieki wetcrynaryjnej w przypadku zdarzeń drogO\vych z

udziałem zwierząt.

Umowa zostaje zawarta do dnia 31.03.2015 r.

l. Podstawę wykonania usługi stanowi zlecenic.
II. Zlcceniodawca zobowiązany jest do uiszczania opłat za usługi świadczone przez

Zleccniobiorcę według niżej podanych cen:
I. leczenic bczdomnego zwierzęcia - koszt leczenia w zależności od jednostki chorobowej,
2. eutanazja bezdomncgo zwierzęcia w koniecznych, prawnie uzasadnionych przypadkach,
ze wskazań lekarskich zależnie od wagi zwierzęcia: od 80 zł - do 200 zł brutto,
3. szczepienie zwicrzęcia z wydaniem zaświadczenia - 18 zł brutto,
4. odpchlenie zalcżnie od wagi zwierzęcia: od 16 zł - do 25 zł brutto,
5. odrobaczenie w zależności od wagi ciała zwierzęcia: od 6 zł - do 35 zł brutto,
6. zabicg kastracji kota/samce - od 80 - do 100 zł brutto,
7. zabieg kastracji psa/samce - od 100 - do 120 zł brutto,
8. zabieg sterylizacji kota/samica/kotka - 120 zł brutto,
9. zabieg sterylizacji psa /samica/ suka - od 150 - do 350 zł brutto,
10. odłowienie bezpańskiego zwierzęcia - od 150 - do 500 zł brutto.

III. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy -
zlecenia nie może łącznic przekroczyć kwoty 5 000, 00 zł brutto / słownie pięć tysięcy
złotych/o

IV. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy - zlecenia w zakresie wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 2 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.



l. Faktury za usługi określone w S 3 ust. l będą wystawione za okresy miesięczne.
2. Termin płatności za wykonaną usługę ustala się na 7 dni licząc od daty otrzymania faktury.
3. Faktury dostarczone będą Zleceniodawcy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, po

miesiącu w którym usługi były wykonane z zastrzeżeniem S 4 ust. 5.
4. Termin płatności faktury za usługi świadczone do dnia 20.03.2015 L ustala się do dnia 29

marca 2015 L. zaś termin jej otrzymania przez Zleceniodawcę do dnia 24 marca 2015 L

Termin płatności faktury za usługi świadczone po 20 marca 2015 L ustala się do dnia 10
kwietnia 2015 L zaś termin jej otrzymania przez Zleceniodawcę do dnia 5 kwietnia 2015 L

5. Faktury płatne bedą na konto wskazane przez Zleceniobiorcę.
6. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania usług według wykonanego zakresu

rzeczowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Zmiana postanowień umowy - zlecenia może nastapić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy - zlecenia jest
sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
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Umowę sporzadzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca:
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GMINA BAŁTÓW
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