
SOS-III.6140.3.1.2017 

 

ANEKS NR 1 

spisany w dniu 15 maja 2017 r. w Laszkach 

 

DO UMOWY NR SOS-III-OZ-1/2017 

na wykonywanie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt  

zawartej w dniu 01 lutego 2017 r.  w   Laszkach 

pomiędzy 

Gminą Laszki, z siedzibą w Laszki 36, 37-543 Laszki, NIP 792-20-31-521, REGON 650900460 zwaną dalej 

„Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:: 

Stanisława Gonciarza – Wójta Gminy Laszki 
przy kontrasygnacie Elżbiety Buras-Bawor - Skarbnika Gminy Laszki 

a 

Lecznicą dla Zwierząt „Ada”, lek. med. wet. Andrzej Fedaczyński, 37-700 Przemyśl, ul. Jana 

Zamoyskiego 15, NIP 795-10-92-146,    REGON 650501049 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowaną przez: 

Andrzeja Fedaczyńskiego – właściciela przedsiębiorstwa 

 

§ 1. 

W związku z dużą ilością zwierząt bezdomnych oddanych do lecznicy oraz spodziewanym zwiększeniem 

zjawiska porzucania zwierząt, w powołanej na wstępie umowie dokonuje się następujących zmian: 

1) §4 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za czynności wymienione w § 2 zgodnie z cenami 

przedstawionymi w Załączniku nr 1 – łączna wartość usług 20.000,00 zł, słownie:  dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100. 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy pierwotnej umowy nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 Zleceniobiorca: Zleceniodawca: 

 

 

 ......................................... ......................................... 



SOS-III.6140.3.2017 

 

UMOWA NR SOS-III-OZ-1/2017 

 

zawarta w dniu  01 lutego 2017 roku pomiędzy Gminą Laszki, 37-543 Laszki 36 NIP 792-20-31-521 , zwaną 

dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez: 

Stanisława Gonciarza – Wójta Gminy Laszki 

przy kontrasygnacie : 

Elżbiety Buras Bawor – Skarbnika Gminy Laszki 

a 

Lecznicą dla Zwierząt „Ada”, lek. med. wet. Andrzej Fedaczyński, 37-700 Przemyśl, ul. Jana 

Zamoyskiego 15, NIP 795-10-92-146,    REGON 650501049 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowaną przez: 

Andrzeja Fedaczyńskiego – właściciela przedsiębiorstwa 

 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług weterynaryjnych dla bezdomnych 

zwierząt dostarczonych do lecznicy przez firmy zajmujące się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Laszki oraz w szczególnych przypadkach przez Policję, Straż Pożarną i osoby prywatne. 

2. Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego pracownika Urzędu Gminy 

Laszki. 

3. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, 

który stanowi integralną część umowy oraz inne działania jeżeli okażą się niezbędne. 

4. W przypadku dostarczenia do lecznicy bezdomnych zwierząt przez mieszkańców Gminy Laszki podstawę do 

wykonania usług stanowi zlecenie pisemne (załącznik nr 3 do umowy) z Urzędu Gminy Laszki, wskazujące 

konieczność wykonania konkretnej usługi z zakresu opieki weterynaryjnej. 

5. W przypadku dostarczenia do lecznicy bezdomnych zwierząt przez firmę zajmującą się wyłapywaniem 

bezdomnych zwierząt Zleceniobiorca obowiązany jest sporządzić notatkę zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do umowy. 

6. Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczeniem bezdomnych zwierząt strony umowy określać będą, 

po zgłoszeniu Zleceniodawcy każdego indywidualnego przypadku. 

7. Eutanazja może być przeprowadzana wyłącznie po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą i tylko w przypadkach 

uzasadnionych stanem zdrowia zwierzęcia. 

 

§ 2. 

Zamówienia udzielono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

§ 3. 

Umowa zostaje zawarta do dnia 20.12.2017 r. 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za czynności wymienione w § 2 zgodnie z cenami 

przedstawionymi w Załączniku nr 1 – łączna wartość usług 10.000,00 zł, słownie:  dziesięć tysięcy 

złotych 00/100. 

2. Wynagrodzenie ustalono w wyniku rozeznania cen oraz negocjacji z Wykonawcą zgodnie z procedurą P/7/1. 

§ 5. 

Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania zleconych usług, zabezpieczy Zleceniobiorca 

w ilości niezbędnej do ich prawidłowego wykonania w trybie 24 godzinnym. 

§ 6. 

Zleceniobiorca będzie czynnie zaangażowany w czynności związane z adopcją psa lub kota. Nieodpłatnie będzie 

umieszczał zdjęcia, filmy i inne materiały w ogólnodostępnych mediach elektronicznych i w miarę możliwości  

w prasie i telewizji. 

§ 7. 

Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę: 

1) rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę i dołączonych 

zestawień faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych stanowiących oraz notatki z przyjęcia 

zwierzęcia do lecznicy (załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia), 

2) należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie faktur wystawianych na Gminę Laszki 

NIP 792-20-31-521 po stwierdzeniu przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Laszki w terminie 

30 dni od daty ich złożenia nie wcześniej jednak niż po zakończeniu leczenia zwierzęcia. 



§ 8. 

Zleceniodawca ma prawo uzyskiwania od Zleceniobiorcy bieżących informacji na temat realizacji usług, a także 

obserwowania i kontroli Zleceniobiorcy w trakcie wykonywania usług zleconych przez Zleceniodawcę oraz 

wglądu do prowadzonego zestawienia wykonywanych usług. 

 

§ 9. 

Zmiana warunków umowy lub jej zakresu winny być dokonywane na piśmie w formie aneksu. 

 

§ 10. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11. 

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy 

wyrządzone Zleceniodawcy i osobom trzecim. 

 

§ 12. 

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowy  

i rzeczowy Sąd dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 13. 

Integralną częścią umowy jest: 

1. załącznik nr 1 - Oferta cenowa wykonania usługi dotyczącej świadczenia usług weterynaryjnych na 

bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Laszki w roku 2017 . 

2. załącznik nr 2 – wzór Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy (Karta informacyjna wizyty). 

3. załącznik nr 3 – wzór Zlecenie zabiegu weterynaryjnego 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca. 

 

 

 

Zleceniobiorca:           Zleceniodawca: 

 

 



Załącznik nr 1 

 

........................................... 
 pieczęć oferenta 

 

 

 

Oferta cenowa wykonania 

usługi dotyczącej świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt 

z terenu Gminy Laszki w roku 2017. 

 

 

Lp. Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto w zł 

1 Badanie ogólnego stanu zdrowia z wydaniem zaświadczenia 25,00 

2 Szczepienie przeciwko wściekliźnie 20,00 

3 Szczepienie podstawowych chorób 30 

4 Sterylizacja suki małej 200 

5 Sterylizacja suki średniej 250 

6 Sterylizacja suki dużej 300 

7 Sterylizacja kotki 

100  

(w przypadku stałego zlecenia na 

sterylizacje kotów – 80 zł) 

8 Kastracja psa 150 

9 Kastracja kota 
100 

(w przypadku stałego zlecenia na 

sterylizacje kotów – 60 zł) 

10 Odrobaczenie 20 

11 Eutanazja psa 80 

12 Eutanazja kota 40 

13 Eutanazja miotu kociąt lub szczeniąt 40 

14 Pobyt zwierzęcia w lecznicy    (koszt jednej doby) 25 

15 
Wyjazd do wypadku, w którym jest poszkodowane zwierzę, 

odbiór zwierzęcia, cena za 1 km 
3 

16 
Godzinowa stawka za pracę lekarza w przypadku trudności  

w ustaleniu ceny usługi 
40 

17 Obserwacja stacjonarna  250 

 

 

 

 

 

 

....................................... 
pieczęć i podpis 

 

 



Załącznik nr 2 

........................................... 
 pieczęć oferenta 

 

 

Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy 
 

Właściciel: 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Dane zwierzęcia: 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Opis okoliczności zdarzenia (wypadku): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis badania: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zakres wykonywanych zabiegów weterynaryjnych: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Propozycja dalszego postępowania ze zwierzęciem:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

...................................................... 

pieczątka i podpis lekarza weterynarii 



Załącznik nr 3 

 

 

Laszki, dnia .............................. 

 

 

 

Zlecenie nr .............../2017 

zabiegu weterynaryjnego 

 

 

 

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................. 

 

Gatunek zwierzęcia: .............................................................................................................................. 

 

Rodzaj zabiegu: .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 
Podpis 

 

 


