UMOWANP.Z' l2013
na Zadanie pn.

Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych nłierząt z terenu Miasta i Gminy
Lipsko w roku 2013"
zawartaw dniu 05.03.2013 r. pomiędzy:
Miastem i GminąLipsko
NIP 509-00 -66-17 4, REGON 000527 67 0
reprezentowanąprzez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko - mgr inż. Jerzy Pasek
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Lipsko Pani mgr inz. Anny Woźniak zwanym
dalej,,Zamawiającym",
a

Dariusz kźmierski
Gabinet Weterynaryjny
Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi
ul. Kościuszki 12,27-300 Lipsko
NIP 8I7-104-53-44
REGON 671967350
Reprezentowanym przez- lek. wet. Dariusz Kaźmierski
zwanym w dalszej częściumowy,,Wykonawc{'.

§1
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dniaZ9 stycznia}}}4 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2010 r. Nr 1 13 poz, 7 59 z pożn, zm.) do przedmiotowego zaffIowienia nie stosuje się w/w
ustawy.

§2
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniodawcę usług weterynaryjnych
i transportolvych celem zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i
gminy Lipsko.
Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego
pracownika Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.
Zakręs usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności opisane w
zestawieniu usług weterynaryjnych (załącznik nr 1 do umowy) oraz inne dzińarlia jeżeli
okuZąsię niezbędne.

Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczenięm bezdomnych zwierząt strony
umowy określaćbędą po zgłoszeniu Zleceniodawcy kłZdego indywidualnego
przypadku,
Eutanazja możę być przeprowadzona wyłącznie w przypadkach uzasadnionych stanęm
zdrowia zwierzęcia. przepisami prawa w tym zakresie orazbezpieczeństwem ludzi.

§3

Strony ustalają odpłatnośćza czynności wymienione

w § 2

zgodnie

z

cenarli

przedstawionymi w zestawieniu usług weterynaryjnych(załącznik nr

1 do

umowy).

§4
Umowa zostaje zawartana okres od dnia 05.03.2013 r. do dnia 31.12.2013

t,

§5
Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania zlęconych usług,
zabezpieczy Zleceniobiorca w ilościniezbędnej do ich prawidłowego wykonania.

§6
Strony ustalająnastępujące zasady regulowania naleznościza wykonanąusługę:

.

.

Rozliczenie będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie rachunków
wystawionych przez Zleceniodawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych
usług weterynaryjnych stanowiących zńączniknr 2 do umowy.
Naleznośćza wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie comiesięcznych
rachunków wystawianych na Miasto i Gminę Lipsko w terminie 14 dni od daty ich
złożenia.

§7
Zleceniodawca ma prawo uzyskiwania od Zleceniobiorcy biezących 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 waruŃów umowy lub

jej zakresu winny być dokonywane na piśmiew formie

aneksu.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsząumowąbędąmiały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialnośćza szkody powstałe przy rea|izacji przedmiotu
umowy vłyrządzone Zleceniodawcy i osobom ttzecim.
§

11

Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwymiejscowy ltzeczory Sąd dla siedziby Zleceniodawcy.

§12
Integralną częściąumowy

.

.

j

est:

zńącznik nr 1 - zestawienie usług weterynaryjnych celem zapewnienia opieki dla
bezdomnychrwierząt z terenu miasta i gminy Lipsko w roku 2013,
zńączsik ttt 2 - zestawienie usług weterynaryjnych wykonywanych w miesiącu

...20l3r.

§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzentp|arzach, z których jeden otrzymuje
zleceniobiorca.

(zńącznik

nr. l

) do umowy

zestawienie usług wetervnaryinych
celem zapewnienia opieki dla bezdomnych zrvierząt

z terenu Miasta i Gminy Lipsko w roku 2013.

Lp Nazwa usługi

l
2

Zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryj nej w pr zy p adkach zdar zęń
dro sowych z udzińęm nl/lęrząt
fdławianie bezdomnych zwierząt
radanie ogólnego stanu zdrowia
',szczepienia, odpchlenia, odrobaczenia,
<astracja lub steryIizacja z wydaniem
zaświadczeniao stanię zdrowia

Dostarczenie (w pilny ch przypadkach)
bezdomnych zwierząt do schroniska
wybranego ptzez Zlecęniodawc ę, gdzie
zwierzę będzie otoczony należytą opieką
lub dostarc zenie bezpńskiego zwierzęcia
(psa) do Ośrodka Adopcyjnego
lrowadzone go przez Wykonawcę
4
Wydawanie zwierząt dla osób chętnych
do ich adopcii
5
Uśpieniew uzasadnionych przypadkach
bezpańskie go zwięr zęcia
6
uśpienie ślepegomiotu
7
stervlizacia suki małei
8
Stervlizacia suki średniei
9
Stervlizacia suki duzei
10 stervlizacia kotki
11
kastracia psa

J

Cena jednostkowa vAT %
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Kastracia kota
Koszty transportu
I4 Ko szt utr zy mania dzienne go

(

podpis i pieczątka wykonalłcy)

