
Umowa

zaw artaw dniu .9 Q . o6 v,A!U* .&{l.V l. . .w Dziatdowi e p om isdzy :

Gminq Miasto Dzialdowo , z siedzibqw DziaNdowie przy ul. Zamkowej 12
NIP : 571 - I 6-02-07 8, REGON : 130377860 reprezentowan 4 przez:
Burmistrza Miasta - Grzegorua Mrowiriskiego
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta - Beaty S zydlowski ej -Anaczkowskiej
zw arrq dalej Zamawiaj 4cym,
a,

Pani4 GrtZyn4 Jadwig4 Dworakowsk4 prowadzqcq dzialalnoSd gospodarczq pod nazw4 Schronisko
dla bezdomnych zwierzqt z siedzib1 Radysy 13, 12-230 Biala Piska, zarejestrowanQ w CEIDG
prowadzon q przez Ministra Gospodarki,
NIP: 849- 122-61-88, REGON: 280309683
zwanqw dalej Wykonawc4, o nastgpuj4cej treSci:

Niniejsza umowa zostal.azawartaprzy zastosowaniu tresci art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia
2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz. U. z 2013 L, poz. 907 z p6in. zm.) oraz wedlug
procedur okreSlonych w wewngtrznym regulaminie zasad realizacji zam6wiefi publicznych
wylqczonych z obowi4zku stosowania ustawy PZP w UrzEdzie Miasta Dzialdowo (zaru4dzenie
nr 10/14 Burmistrza Miasta Dzialdowo - Kierownika Urzgdu Miasta Dzialdowo z dnia
05.05.2014 r. nowelizowane zarzqdzeniem nr 19114 z dnia 30.07 .2014 r.).

$1

Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje ,,Wykonanie uslug polegaj4cych na odbiorze
ps6w bezpanskich (bezdomnych) z terenu Gminy Miasto Dzialdowo, ich transporcie oraz
utrzyiny'weniu 'rv sch:onisku Cla zv;terzql viraz z uslugami pc"r,,iqzanyrni" zgodnie z
obowipuj4cymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

$2
l. Zal<res przedmiotu umowy obejmuje:
a) utrzymyw anie zwierz1t przebywaj 4cych w schronisku,
b) odbi6r zwierzqtprzetrzymywanych w miejscu czasowego ich pobytu w miejscowo5ci Dzialdowo
wlasnym transportem, po wczeSniej szym zgloszeniu przez Zamawiajqcego,
c) zapewnienie zwierzEtom bieZ4cego utrzymania i opieki wynikaj4cej z przepis6w i og6lnie
przyjgtych zasad, w tym usypianie Slepych miot6w, utylizacje zwlok padlych lub poddanych
eutanazji,
d) zapewnienie stalego dozoru i opieki weterynaryjnej, a w szczeg6lno6ci opieki weterynaryjnej nad
zvvierugtarti nowo przyjgtymi do schroniska,
e) zap ewni enie zw ier zgto m o b owi pkowych szczepien,
f) prowadzanie ewidencji bezdomnych zwierz4t pochodz4cych z terenu Miasta Dzialdowo, ze
wskazaniem daty przyjgcia do schroniska, um6w adopcyjnych, dokumentacji potwierdzaj4cej
przekazanie suk do sterylizacjilutylizacji atakZe innej dokumentacji wynikaj4cej z obowi4zlj4cych
przepis6w,
g) dzialaniaprowadzqce do zapewnienia nowych opiekun6w (adopcja),
h) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierz1t oddawanych do adopcji.
2. Povtyzsze uslugi mieszczqce sig w przedmiocie umowy musz4 odbywa6 sig zgodnie z ustawq z
dnia 2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz.U z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z po1n. zm. ) oraz
Rozporz4dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczeg6lowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwieruqt (Dz.lJ Nr 158,
poz.1657) i innymi przepisami dotycz4cymi przedmiotu zam6wienia.
3. Wykonawca od momentu przyjgciazwrcrzgtabierze zaniego peln4 odpowiedzialnoS6.



$3
Niniejsza umowa zostaje zawartanaczas oznaczony tj. od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.

s4
1. Strony ustalaj4 nastgpuj4ce jednostkowe ceny brutto zaposzczeg6lne uslugi mieszcz4ce sig w
przedmiocie umowy:
1) zakahd4 rozpoczgtq dobg pobytujednego dorostego psa w schronisku licz4c od dnia przyjEcia
do Schroniska do dnia zdjgcia go z ewidencji w wysokoSci: 5,70 il, w tym podatek VAI wg
obowi4zuj4cej stawki w dniu wystawienia faktury
2) zakrtd1rozpoczEt4 dobg pobytu jednego szczeniaka w schronisku licz4c od dnia przyjgcia do
Schroniska do dnia osi4gnigcia przez niego wieku trzech miesigcy w wysokoSci:3,50 zl, w tym
podatek VAI wg obowipuj4cej stawki w dniu wystawienia faktury
3) za przeprowadzony zabieg obligatoryjny sterylizacji suki oddawanej do adopcji w wysoko5ci:
90,00 zl,w tym podatek VAI wg obowi4zuj4cej stawki w dniu wystawienia faktury
4) za przeprowadzony zabieg obligatoryjnej kastracji psa oddawanego do adopcji w wysokoSci:
70,00 il, w tym podatek VAT wg obowi4zuj4cej stawki w dniu wystawienia faktury,
5) zakuhdorazov,ty transport zwierz1t z Dzialdowo do Schroniska (bez wzglEdu na iloSl zwierz4t)
w wysokoSci: 100,00 zL, w tym podatek VAT wg obowi4zuj4cej stawki w dniu wystawienia faktury.
2. Za naleiryte wykonane uslugi Wykonawca przedhJadal bgdzie Zarnawajqcemu faktury po
uplywie kaZdego miesiqca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie bgdzie platne w ci4gu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego
prawidlowo wystawionej faktury wrazz informacj4, o kt6rej mowa w ust. 6.
4. Ceny okreSlone w ust. 1 nie ulegnqzmianie w okresie obowi4zywania niniejszej umowy.
5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiajqcego terminu platnoSci wynagrodzenia
Wykonawcy przysluguj 4 odsetki ustawowe.
6. Wykonawca zobowiqzany jest do przedkladania Zamawiajqcemu wraz z faktur4, zestawienia
cbejmu.iqcego:
1 ) stan zwierzqt na p o cz1tek okresu rczliczeniowego,
2) iloS6 zwieruqt przyjgtych do schroniska w danym miesi4cu,
3) iloS6 zwierz4t zdjgtych z ewidencji ze wskazaniem daty przekazania do utylizacji/adopcji,
4) stan ztNrerz4t na koniec danego okresu rozliczeniowego,
5) informacj g zawieraj4cq liczbE wykonanych w danych miesi4cu zabiegbw sterylizacji i kastracji.

$s
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 nazasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody, kt6rych
dozna\y osoby trzecie, wynikle wskutek wykonywania obowi4zk6w przyjgtych niniejszQ umowQ.
2. Wykonawca ponosi peln4 odpowiedzialnoS6 za zapewnienie naleZytych warunk6w dla
utrzymywan y ch zwier zqt.
3. Wykonawca gwarantuj e nale?yt4 oraz zgodnq z obowiqzuj4cymi przepisami prawa i wyycznymi
j ako56 rcalizacji przedmiotu zam6wienia.
4. Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie objgtym niniejsz4 umowq.

$6
1. Po uplywie terminu obowi4zywania niniejszej umowy przyjgte do schroniska na zlecenie
Zamawiajqcego, zvierzgta zostan1 oddane pod opiekg innemu prowadz4cemu Schronisko,
wskazanemu przez Zamawiajqcego, transportem Wykonawcy lub wynaj gtynr. przez Zamawiajqcego.
Koszt transportu pokryje Zanawiaj4cy.
2. Do czasu wskazania przez Zamawiaj1cego innego Wykonawcy, koszty utrzymaria bgdzie
pokrywal Zamawiajqcy na warunkach okreSlonych niniejsz4 umowq.

s7



Wykonawca wydaje zwierzEta nowemu wlaScicielowi lub opiekunowi w oparciu o zawartaumowg
adopcyjna okreSlaj4ca prawa i obowi4zki stron.

$8
Strony ustalaj4 odpowiedzialnoSd odszkodowawczq w formie kar umownych z nastgpuj4cych
tlrtul6w w wysokoSciach:
1 . Wykonawc a zaplaci Zamawiqqcemu kary umowne:
a) jeSli po zgi.oszeniu Zarnawiaj4cego w Wznaczonym terminie nie odbierze psa w wysokoSci
300,00 zl,zakahdy dziefi zwloki.
b) 1.500,00 zlzaodstqpienie od umowy zprzyczynlehqcychwylqcznie po stronie Wykonawcy,
c) 2.000,00 zl za nienale2yte i niewla6ciwe wykonanie uslug w przypadku co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajqcego.
2. Wykonawca oSwiadcza, 2e upowahnia Zamawiajqcego do potr4cenia kar umownych z
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego do
wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

$e
Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada niezbgdne kwalifikacje i specjalistyczny sprzgt do wykonania
przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzql.

s10
Do koordynacji zadafi wynikaj4cych z niniejszej umowy strony wyznaczaj1nastgpuj4ce osoby:
l. Ze stronv Wykonawcy do kontakt6w w sprawach zwiqzanych z realizacj1 przedmiotu umowy
upowaZniony j est: Gra?yna Jadwiga Dworakowska tel. 506-7 13 -3 43 .

2. Ze strony Zamawiajqcego upra,ffnionymi i cdpc"r,ieCzialnyrni r,v sprawach r;tiryanych z
wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji s4: Wojciech Fabiriski - Naczelnik Wydzialu GKW
Urzgdu Miasta w Dzialdowie tel. 23 697-04-lI, fax: 23 697-04-02 oraz Zbigniew Jakubowski -
Podinspektor w Wydziale GKW Urzgdu Miasta w Dzialdowie tel. 23 697-04-09, fax: j.wyzej.

$11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowQ maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie ewentualne sporne kwestie powstale na tle wykonywania niniejszej umowy strony
rozstrzygat bgd4 polubownie. Strony ustalajq, 2e w razie powstania sporu nierozstrzygnigtego
polubownie, do jego rozpatrzenia wlaSciwy bgdzie S4d wla6ciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiaj4cego.

$12

Wszelkie zmiany umowy mog4 nast4pi6 w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

s13

Umowg sporz4dzono w 3 jednobrzmi4cych egzemplarzach z przeznaczeniem I egz. dla
Wykonawc y i 2 egz. dla Zartawiaj 4cego.

Wykonawca
SCTTft,OT\trSKO EI,A

EEZDOMNYCH
Dwarakowska

l2-230 Bhia Piska,

GMINA MTASTO DZIAI'DOWO
t3-200 Dzialdowo, ul, [amkowe 12

Regon 1303??860, MP S?1'16'02'078

Zamawiajqcy

tel. 051)5 713 3,
NtP 849- 122-G1_88 REG0N



UMOWA Nr 9/2015
zawartaw dniu O3..os.zots r. w Dziatdowie

pomigdry Ekologicznym Zwiqzkiem Gmin ,,Dzialdowszczyzna" - Komunalnym Zakladem
Gospodarki Odpadami ,,Osadus" w Dzialdowie, ul. Przemyslowa 61, NIP: 571-15-80-402,
tel:023-697-78-86 - Schroniskiem dla bezdomnych rwierzqt w Tatarach 30A, 13-100 Nidzica, z.vranym

w dalszej czgSci umowy Wykonawcq reprezentowanymprzez'.
Jaroslawa Dw6rznika - Kierownika Zakladu
przy kontrasygnacie Gl6wnego Ksiggowego Zal<ladu - El2biety Zawadzl<tei
a

Gmin4 Miasto Dzialdowo,
zsiedzlbql3-2}} Dzialdowo, ul. Zamkowej 12, NIP : 571-16-02-078, tel 23 697 04 00

zwanym dalej Z amaw iaj qcym,
reprezentowanqprzezGrzegorza Mrowiriskiego - Burmistrza Miasta Dzialdowo przy
kontrasygnacie Beaty Srydlowskiej - Anaczkowskiej - Skarbnika Miasta Dzialdowo
o nastEpuj4cej treSci:

Niniejsza umowa zostala zawarta przy zastosowaniu treSci art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.22013r.,poz.907 zp62n. zm.) oraz wedtrug

procedur okreSlonych w wewngtrznym regulaminie udzielaniazamowieri publicznych o wartoSci

nie przekraczajqcej 30.000 euro na podst. $ 3 pkt. 1 regulaminu.

$1

Zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca przyjmuj e realizacjg uslugi polegaj4cej na zapewnieniu opieki
nad bezdomnymi psami pochodz4cymi z terenu Miasta Dzialdowo w Schronisku dla bezdomnych
zwierzqt w Tatarach 30A, l3-100 Nidzica, kt6rym zarzqdza na podstawie Uchwaly
Nr XIX/52ll20l5Nl Rej. ZLZ Rady Warmirisko - Mazurskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
w Olsztynie z dnia22kwietnia2015 r. orazDecyzji Nr 3512015 Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Nidzicy zgodnie z wymogami okreSlonymi w ustawie zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie rvtierzqt
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856), ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz

mvalczania chor6b zakalnych zwierzqt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539), oraz rozporzqdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia23.06.2004 r. w sprawie szczegolowych wymagari weterynaryjnych dla

prowadzenia schroniska dlazwierzqt (Dz. U. Nr. 158, poz.l657).

$2

1. Zakres przedmiotowej ustugi obejmuje:
a) jednorazowy pakiet wlotowy zawierujqcy: odrobaczanie, odpchlenie, czipowanie, szczepienie

przeciwko chorobom zaka1nym, sterylizacjE samic, kastracjE samc6w, szczepienie przeciwko
w6ciekliZnie o ile s4konieczne,

b) zapewnienie wyzywienia psom odpowiedniq karm4
c) zapewnienie wody zdatnej do picia,
d) zapewnienie stalego dozoru i opieki, a w szczeg6lnoSci opieki weterynaryjnej nad psami nowo

przyjptymi do schroniska,
e) zapewnienie psom obowiqzkowych szczepiefi okresowych,

0 prowadzenie ewidencji bezdomnych ps6w pochodzqcych z terenu danej Gminy ze wskazaniem daty

przyjgcia do schroniska, dokumentacji potwierdzajqcej przekazanie iloSci zwierzqt do utylizacji a

takae innej dokumentacji wynikajqcej z obowiqzujqcych przepis6w; przygotowanie um6w
adopcyjnych,

g) utylizacjq zwlok ps6w padlych lub poddanych eutanazji,
h) dzialaniaprowadzqce do zapewnienia nowych opiekun6w (adopcja),

i) organizowanie akcji promuj4cych adopcjg ps6w przebywaj4cych w schronisku, w tym
umieszczanie zdjE(, i danych ps6w na stronie internetowej schroniska.

@



$3

Niniejsza umowa obowiqzuje od dnia jej zawarcia do dnia 3i.12.2015 roku.

$4

l . Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj 4 wynagrodzenie obej muj 4ce :

a) ceng jednostkow4za kaadqrozpoczptqdobg pobyu,utrzymaniajednego psa w schronisku liczqc od

dnia prryjpcia do schroniska do dnia zdjEcia go z ewidencji, w wysoko6ci:
6,00 zl netto * Y AT 23%:7,38 zlbrutto,

b) ceng jednorazowego pakietu wlotowego, w wysokoSci: 100,00 zlnetto + VAT 23o/o = 123,00 zl brutto.

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby ps6w przebywaj4cych lub

dostarczonych do schroniska potwierdzonej w zestawieniu, o kt6rym mowa w ust. 5 i ceny jednostkowej

okreSlonej w ust.1 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie platne bgdzie miesiEcznie w ci4gu 21 dni od daty wystawienia przez WykonawcQ

prawidlowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca zobowiqzany jest do przedkladania Zamawiajqcemu wraz z fakturau zestawienia

obejmuj4cego:
a) ilo56 ps6w na poczqtek okresu rozliczeniowego,
b) iloS6 ps6w przyjgtych do schroniska w danym miesi4cu,

c) ilo56 ps6w zdjEtych z ewidencji ze wskazaniem daty przekazaniado utylizacji/adopcji, eutanazii,

d) iloS6 ps6w na koniec danego okresu rozliczeniowego.
5. Prognozowana liczba ps6w, kt6ra zostanie dostarczona do schroniska wyniesie l0 sztuk.

$s

l. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnoS6 za zapewnienie nale$ych warunk6w dla utrzymywanych

bezdomnych ps6w.
2. Zamawiajqcy ma prawo skontrolowa6 Wykonawcq rv zakresie objgtym niniejsz4 LtmowS.

3. Schronisko w Tatarach przyjmie bezdomne psy na pisemne zlecenie Zamawiajqcego, kt6rego wz6r

stanowi zalqcznik nr I do niniejszej umowy.

s6

1. Po uplywie terminu obowi4zywania niniejszej umowy przyjgte bezdomne psy zostanq przekazane pod

opiekg do innego Wykonawcy wskazanego przez Zamawiajqcego. Koszt transportu pokryje

Zamawiajqcy.
2. W przypadku nie wskazania przez Zamawiajqcego innego Wykonawcy, koszty utrrymania

bezdomnych zstvierzqt bEdzie pokrywal Zamawiajqcy na warunkach okre5lonych niniejsz4 umowQ.

$7

Wykonawca moZe przekazal bezdomne psy innemu Wykonawcy lub opiekunowi w oparciu o zawartq

umowQ adopcyjn4 okre6laj 4c4 prawa i obowi4zki stron.

$8

Wykonawca moZe powierzyt realizowanie czgSci zadaft
podmiotowi j edynie za pisemn4 zgodq Zamawiaj qcego.

okre6lonych w niniejszej umowie innemu

$e

Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada niezbEdne kwalifikacje
przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie

i specjalistyczny
schroniska dla

sprzgt do wykonania
bezdomnych zwierzqt.



l.

2.

$10

W razie wyst4pienia istotnych zmian w przepisach reguluj4cych prowadzenie schronisk dla rwierzqt nie
znanych w dniu zawarcia umowy, Wykonawca moLe rorwi4za6 umowg zzachowaniem I - miesiEcznego
okresu wypowiedzenia.

$11

Ze strony Wykonawcy do kontakt6w w sprawach zwiqzanych z realizacjq przedmiotu
umowy upowazniony jest Kierownik Schroniska dla bezdomnych rwierzqt - Pan Roman Brzozowski
tel. 5 19-399-809, 5 1 9-399-807.
Ze strony Zamawiajqcego upowilznionym do wystgpowania w sprawach nttiqzanych z wykonaniem
umowy i kontroli jej realizacji jest Pan (i) Wojciech Zbigniew Fabiriski - Naczelnik Wydzialu
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Wla6cicielskiego

3. Zmiana os6b upowaZnionych do kontakt6w powinna by6 dokonana na piSmie i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

$12

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci z zastrzeZeniem $ I 1 ust. 3.

$13

W sprawach nie uregulowanych niniejsz4 umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawa o ochronie zwierzqt i rozporzqdzeri wykonawczych.

$14

Umowg sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla kaZdej
ze stron.
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GMINA MIASTO DZIAT..DOWO
13-200 Dzialdowo, ul. Zamkowa 12

Regon 1303?7860, NIP 671'16'02'078

UMOWA

na Swiadczenie uslug weterynaryjnych w zakresie leczenia bezdomnychnnierzqt domowych

zaw anaw dniu N AAfu ligr.tlh/ h l*D zi al dowi e p omi sdzy :

Gmin4 Miasto Dziafldowo , z siedzibqw Dzialdowie przy ul. Zamkowej 12

NIP : 57 1 - I 6 -02-07 8, RE G ON : I 3 03 77860 reprezentow anq przez:
Burmistrza Miasta - Gruegorza Mrowiriskiego
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta - Beaty Szydlowskiej -Anaczkowskiej
zw anq dalej Zamawiaj qcym
a
>>ANIMALS<< Sp6lk4 cywiln4lek. wet. Henryk Jerzy Worobiej, Magdalena Kubiriska -Przybyto
z siedzib4w Dzialdowie przy ul. Zamkowej 5,
zwan1dalej Wykonawc4, o nastgpuj4cej tre5ci:

Niniejsza umowa zostala zawartaprzy zastosowaniu tre6ci art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia
2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6in. zm.) oruz wedlug
procedur okreSlonych w wewngtrznym regulaminie zasad realizacji zam6wief publicznych
wylqczonych z obowi4zku stosowania ustawy PZP w UrzEdzie Miasta Dzialdowo (zarzqdzenie
m 10i14 Burmistrza Miasta Dzialdowo - Kierownika Urzgdu Miasta Dzialdowo z dnia
05.05.2014 r. nowelizowane zarzqdzeniem nr 19114 z dnia30.07.2014 r.).
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l. Zamawiaj1cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugi weterynaryjne polegaj4ce
na leczeniu bezdomnych zwierzEt domowych (w szczeg6lnoSci ps6w i kot6w) z terenu miasta
Dzialdowo.
2. Swiadczenie uslug okreSlonych w pkt. 1 nastgpuje po uprzednim zgloszeniu ich potrzeby przez
Zamawiaj4cego (funkcjonariuszy Strazy Miejskiej lub pracownik6w Wydzialu Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru WlaScicielskiego Urzgdu Miasta).
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1. Za Swiadczone uslugi wystawiane bgd4 faktury zgodnie z cennikiem uslug weterynaryjnych
stanowi4cym zalEcznlk do umowy oraz cenami lek6w i materiatr6w (strzykawek, igiel, Srodk6w
opatrunkowych itp.) z zastrzeheniem, 2e cena leczenia jednego zwierzqcia nie przekroczy kwoty
100,00 zl brutto (slownie: sto zlotych brutto).
2. W przypadku koniecznoSci podjgcia leczenia za kwotg przehaczajEc4 wysokoS6 okreslon4 w
pkt. 1, Wykonawcazobowi1zany jest uzyskiwa6 zgodg Zanawiajqcego.
3. Nale2noSi bgdzie platnaw terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

$3

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 1 stycznia 2015 r - 31 grudnia2015 r

s4

Wszelkie zmiany umo\,vy wymagaj4 zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.
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KuZda ze stron mohe rczwiryal umowg zzachowaniem I miesigcznego okresu wypowiedzenia.
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1. Wykonawca mohe rozwiqzal umowg bez zachowania okresu wl.powiedzenia jeZeli
dopuSci sig zwloki z zaplatq za uslugg ponad 30 dni.
2. Zamawiajqcy mohe rozwi1zal umowg bez zachowania okresu wl.powiedzenia
ralqcego naruszania jej warunk6w przez Wykonawcg.

Zamawiajqcy

w przypadku

s7

W sprawach nie uregulowanych niniejsz4 umow4 majq,zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

$8

Rozstrzyganie spor6w powstalych przy wykonywaniu niniejszej umowy nale?y do wla6ciwego s4du
ze wzglgdu na siedzibg Zamawiajqcego .

$e

Umowg sporz4dzono w 3 jednobrzmi4cych egzemplarzach z przeznaczeniem I egz. dla
Wykonawc y i 2 egz. dla Zanawiaj 4cego.
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Zamawiajqcy
MISTRZ
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Zalqcznikdo umowy

Cennik uslug weterynaryjnych Swiadczonych przez >> ANIMALS<< Sp6lkg cywiln4 lek. wet.
Henryk Jerzy Worobiej, Magdalena Kubiriska - Przybylo 13-200 Dzialdowo, ul. Zamkowa 5

Nazwa uslugi weterynaryjnej

I . Wizfia (udzial w uj gciu zwierzEcia, zabrania zwierugcia z miej sca j ego
potr4cenia, zapewnienie calodobowej opieki weterynaryj nej w przypadkach
zdar zeh dro gowych z udzialem ntierzqt, udzielanej zwier zgtom bezdomnym
i kotom wolno ?yj4cym)

2. Badanie kliniczne zwierzgcia
3 . Zastrzyk domigSniowy
4. Wlew do2ylny
5. Szycie ran (pelen zakres)
6. Sterylizacja samicy
7. Kastracja samca
8. Usypianie Slepych miot6w zwierzqt

Zamawiajqcy

stawka brutto

70,00 zl

30,00 zl
5,00 zl

10,00 zl
80,00 zl

200,00 zl
100,00 zl

10,00 zl

Wykonawca

BU

Grzego

GMINA MIASTO DZIALDO1VO
13-200 Dzialdowo, uI. Zamkowa 12
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