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UMOWA
na zadanie pn.:
„Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Solec
nad Wisłą w roku 2013"
zawarta w dniu 10 kwietnia 2013 r. pomiędzy:
Gminą Solec nad Wisłą
reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Andrzeja Czajkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Edyty Pawłowskiej
zwanym dalej „Zamawiającym",
a
Przedsiębiorstwem Gabinet Weterynaryjny Kaźmierski Dariusz ul. Kościuszki 12
27-300 Lipsko
reprezentowanym przez Pana Dariusza Kaźmierskiego
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą".

§1

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług weterynaryjnych
i transportowych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Solec nad Wisłą.
Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego pracownika
Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą- Pani Łucji Śmieszek.
Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności ujęte w załączniku nr l
do umowy, oraz inne działania jeżeli okażą się niezbędne.
Wykonawca umożliwi korzystanie ze swojej strony internetowej w celu poszukiwania
adopcji dla bezpańskich zwierząt objętych opieką Zleceniodawcy.
Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczeniem bezdomnych zwierząt strony umowy
określać będą, po zgłoszeniu Zleceniodawcy każdego indywidualnego przypadku.
Eutanazja może .być przeprowadzona wyłącznie w przypadkach uzasadnionych stanem
zdrowia zwierzęcia, przepisami prawa w tym zakresie oraz bezpieczeństwem ludzi.
§2

Strony ustalają odpłatność za czynności wymienione w § l zgodnie z cenami określonymi
w załączniku nr l do umowy.
§3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 10.04.2013 do dnia 31.12.2013r.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesięcy.

§4

Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania zleconych usług,
zabezpieczy Wykonawca w ilości niezbędnej do ich prawidłowego wykonania.

§5
Strony ustalaj ą następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę:
1. Rozliczenie będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie rachunków
wystawionych przez Wykonawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych usług
weterynaryjnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy.
2. Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie comiesięcznych
rachunków wystawianych na Gminę Solec nad Wisłą w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
§6

Zamawiający ma prawo uzyskiwania od Wykonawcy bieżących informacji na temat realizacji
usług, a także obserwowania i kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania usług oraz
wglądu do prowadzonego zestawienia wykonywanych usług.
§7

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

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu
umowy wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

§10
Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy miejscowy i rzeczowy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

/

§11
Integralną częścią umowy są:
załącznik nr l - cennik usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierzętach
załącznik nr 2 - wzór zestawienia usług weterynaryjnych wykonywanych w danym miesiącu
§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, dwa Zamawiający.
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