
UMOWA Nr 7/2013
zawarta w dniu 2 kwietnia 2013 r. pomiędzy:

- Gminą Janowiec, reprezentowaną przez Wójta Gminy Janowiec – Tadeusza Koconia, 
kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy – Panią Zofię Cieloch, zwaną dalej 
„Zleceniodawcą”, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec
a
- Sławomirem Leśniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą CANVET – 
usługi weterynaryjne Sławomir Leśniak z siedzibą: Puławy, ul. Sienkiewicza 12/19, zwany 
dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi weterynaryjnych na terenie Gminy 
Janowiec w zakresie określonym w § 2. umowy.

§ 2.
Zakres usług wymienionych w §1. obejmuje:
1) doraźną pomoc weterynaryjną obejmującą swym zakresem: 
a) opiekę nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi, które odniosły obrażenia na wskutek udziału 
w wypadkach drogowych,
b)  opiekę nad zwierzętami bezdomnymi u których zaobserwowano podejrzenie wystąpienia 
choroby,
c)  opiekę nad zwierzętami bezdomnymi szczególnie agresywnymi,

2) odławianie bezpańskich psów/kotów.

§ 3.
Usługa  będzie  wykonywana  w  zależności  od  potrzeb  każdorazowo  po  uprzednim 
telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu.

§ 4.
Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  na  cenę  jednostkową  w 
wysokości  800  zł  brutto  (słownie:  osiemset  złotych)  za  wykonanie  każdej  z  czynności 
określonej w § 2.  

§ 5.
1. Płatność za wykonanie usługi nastąpi każdorazowo po wykonaniu zlecenia w terminie 

14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury.
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo weryfikacji  dostarczonej  faktury  w ciągu 7 dni 

licząc  od  daty  jej  otrzymania.  W  takim  przypadku,  Zleceniobiorca  może  być 
zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. 

§ 6.
1. Zleceniobiorca z należytą starannością zobowiązuje się do wykonania czynności 

opisanych w § 2. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, aktami wykonawczymi 
wydanymi na jej podstawie oraz odpowiednimi przepisami weterynaryjnymi.

2. Pomoc weterynaryjna udzielana będzie w Gabinecie Weterynaryjnym AGAMA, ul. 
Lubelska 89, 24-130 Końskowola.



3. Miejscem do którego trafi odłowiona zwierzyna będzie Hotel dla zwierząt „Kudłaty” w 
Puławach, ul. Na Stoku 6/8 z lokalizacją: Szczekarków 32, 24-313 Wilków

§ 7.
1. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat.
2.  Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  za  uprzednim  jednomiesięcznym  okresem 
wypowiedzenia.

§ 8.
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej postaci aneksu.

§ 9.
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§ 10.
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarza  z  czego  dwa  otrzymuje 
Zleceniodawca, jedną Zleceniobiorca.

Zleceniobiorca Zleceniodawca
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