
UMOWA NR 2/2017

zawarta w dniu O l /02/2017 roku pomiędzy:

Gminą Dubiecko reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Bembenka Wiesława zwanego dalej
Zleceniodawcą, a Lecznicą Dla Zwierząt ADA NIP 795-109-21-46 Reprezentowaną przez Lek. Wet. Andrzeja
Fedaczyńskiego zwanego dalej Zleceniobiorcą mającego siedzibę w Przemyślu, ul Zamoyskiego 15.

o następującej treści:
§ 1 .

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r Nr 113
póz.759 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się w/w ustawy.

§2.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt,

odbieranych z terenu Gminy Dubiecko przez pracowników lecznicy na zlecenie Urzędu Gminy, oraz w szczególnych
przypadkach przez Policję, Straż Pożarną i osoby prywatne, oraz inne podmioty. Przyjęcie każdego ze zwierząt, będzie
potwierdzone drukiem „KARTA PRZEKAZANIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA" stanowiącym żal. nr l do
umowy.

2. Usługi weterynaryjne będą wykonywane na zgłoszenie uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Dubiecko.
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1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01702/2017 roku do dnia 31/12/2017
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia

§4.
1. Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania zleconych usług, zabezpieczy

Zleceniobiorca w ilości niezbędnej do ich prawidłowego wykonania.
2. W ramach opłaty ryczałtowej zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania usługi pomocy rannym psom

i kotom.

§5.
1. 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.

2. Zwierzęta chore i ranne do czasu całkowitego wyleczenia będą przebywać w lecznicy
3. Zwierzęta zdrowe zostaną przekazane do schroniska, a wszelkie koszty z tym związane (utrzymanie,

wyżywienie) będą ponoszone przez zleceniobiorcę.

§6.
Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę:
1) Strony ustalają zryczałtowaną formę płatności za usługi tj. 1500,00 zł brutto za przyjęcie i utrzymanie psa

o wadze do 20 kg(słownie: tysiąc pięćset), 2000,00 zł za przyjęcie i utrzymanie psa o wadze 20 - 40 kg
(słownie: dwa tysiące), 2500,00 zł za przyjęcie i utrzymanie psa o wadze pow. 40 kg (słownie: dwa tysiące
pięćset), oraz 300,00 za przyjęcie i utrzymanie kota (słownie: trzysta zł), przy czym wynagrodzenie to ma
charakter jednorazowy, obejmuje wszelkie koszty Zleceniobiorcy z tytułu przyjęcia i utrzymania psa lub
kota, niezależnie od czasu pobytu.

2) Dodatkowo za interwencję do poszkodowanego, rannego lub chorego zwierzęcia doliczana będzie opłata w
wysokości 200,00 (słownie: dwieście zł). Interwencja obejmuje dojazd do miejsca zdarzenia, pracę lekarza
weterynarii lub technika.

3) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1) zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
w formie przelewu na rachunek Zleceniobiorcy
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§7.
Zleceniodawca ma prawo do 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.

§8.
Zmiana warunków umowy lub jej zakresu winny być dokonywane na piśmie w formie aneksu.

§9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10.
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy

wyrządzone Zleceniodawcy i osobom trzecim.

§11.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowy

i rzeczowy Sąd dla siedziby Zleceniodawcy.
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