UMOWA nr 1/GO/2013
zawarta w dniu 08.01.2013 r.
w Pionkach
pomiędzy:
Gminą Pionki,
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki,
reprezentowaną przez:
Inż. Mirosława Ziółka – Wójta Gminy Pionki
posiadającą NIP 7962876911, REGON 670224083
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a:
Sławomirem Podsiadłym, lekarzem weterynarii,
Prowadzącym Gabinet Weterynaryjny – Usługi Weterynaryjne, Płachty 4, 26-670 Pionki,
posiadającym NIP 8121636511, REGON 680143628
Zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi weterynaryjne
w zakresie określonym w Załączniku nr 1 „Cennik usług weterynaryjnych”,
z zastrzeżeniem § 2.
2 Usługi będą wykonywane w odniesieniu do zwierząt domowych, których właściciele są
znani oraz na zwierzętach bezdomnych z terenu Gminy Pionki
3.Wykonawca przyjmuje do wykonania inne działania wymagające konsultacji
weterynaryjnej, w tym usypianie zwierząt bezdomnych, w przypadkach i na zasadach
przewidzianych w art. 33 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt.
§2
Sterylizacja i kastracja zwierząt (psów lub kotów) będzie dokonywana na wniosek ich
właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Pionki, bądź dokonywana na odrębne zlecenie
zlecenie Zamawiającego (według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy)
w przypadku zwierząt bezdomnych,
§3
1. Z wykonane usługi wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych
określonych w Załączniku nr 1 „Cennik usług weterynaryjnych ”, z zastrzeżeniem
poniższych postanowień
2. Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć 8000,00zł
brutto i stanowi kwotę maksymalną.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje w przypadku wykonania usług na zlecenie
Zamawiającego bądź osoby przez niego wskazanej, a na wniosek (zlecenie właściciela
zwierzęcia) tylko wtedy gdy umowa tak stanowi.
4. Wynagrodzenie przysługuje za pracę rzeczywiście wykonaną.
5.Cena ulega stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmiany podatku VAT.
W przypadku zmniejszenia podatku VAT nie jest wymagana forma aneksu do umowy.
§4
W przypadku sterylizacji lub kastracji na wniosek (zlecenie) właściciela psa, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% ceny określonej za wykonanie kastracji lub
sterylizacji określonej w załączniku nr 1 pod następującymi warunkami , które muszą być
spełnione łącznie:

1/ właściciel zamieszkuje na terenie Gminy Pionki
2/ przedłożenia przez właściciela dowodu aktualnych szczepień (szczepienie przeciw
wściekliźnie).
3/ złożenia przez właściciela oświadczenia według wzoru określonego w Załączniku 4 do
niniejszej Umowy
4/ sterylizacja lub kastracja dotyczy co najwyżej jednego zwierzęcia i jest pierwszą usługą
tego rodzaju świadczoną właścicielowi w bieżącym roku kalendarzowym, za którą
współpłaci Zamawiający.
Pozostałą część ceny pokrywa właściciel po wykonaniu usługi
§5
1.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 100% ceny za
usługi polegające na przeprowadzeniu na wniosek właściciela zabiegów polegających na
uśpienia ślepych miotów psów lub kotów pod następującymi warunkami , które muszą być
spełnione łącznie:
1/ właściciel zamieszkuje na terenie Gminy Pionki
2/ złożenia przez właściciela oświadczenia według wzoru określonego w załączniki 4
3/ od daty wykonania ostatniej usługi w której Zamawiający pokrywał właścicielowi
koszty
uśpienia
ślepych miotów psów lub kotów minęło więcej niż 2 lata.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli;
§6
Zapłata wynagrodzenia z wykonane usługi będzie się odbywać w okresach miesięcznych
w ciągu 14 dni od doręczenia przedłożeniu zamawiającemu faktury wraz dokumentami
rozliczeniowymi odpowiednio : oświadczenia właściciela, dotyczącego wykonania zabiegu
weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Gminy Pionki, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy, Zestawienie
wykonanych usług weterynaryjnych w miesiącu.........2011r według wzoru Załącznik nr 5
do Umowy, Notatka o przyjęciu zwierzęcia do lecznicy według wzoru, stanowiącego
Załącznik Nr 2 do umowy, kopia orzeczenia lekarskiego o konieczności uśpienia zwierzęcia
w warunkach art. 33 ustawy o ochronie zwierząt
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2013 r.
2. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 z dniem, w
którym łączne wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie kwotę brutto, określoną w § 3 ust. 2
§8
1. Zamawiający jest uprawniony do uzyskiwania od Wykonawcy bieżących informacji na
temat realizacji zadania oraz do kontroli Wykonawcy i wglądu do prowadzonego zestawienia
wykonywanych usług, stanowiących przedmiot umowy.
.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do wykonywania powyższych czynności jest
Urszula Tanana – Kierownik Referatu Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Pionki
§9
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. rzetelne wykonywanie usług, stanowiących przedmiot umowy,
2. zabezpieczenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania usług,
3. prowadzenie rejestru usług wykonywanych dla Gminy Pionki i dokumentacji lekarskiej,

4. umieszczenie na terenie zakładu leczniczego pisemnej informacji dotyczącej zakresu i
rodzaju usług weterynaryjnych wykonywanych przy dofinansowaniu lub na koszt Gminy
Pionki
5. udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji na temat realizacji zadania oraz
umożliwienie przeprowadzenia kontroli zadań zleconych przez Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu
umowy.
2. Jeżeli zwierzę po wykonaniu zabiegu będzie chorować z winy Wykonawcy (powikłania po
zabiegu), zobowiązuje się on do leczenia zwierzęcia bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Zgłoszenia choroby dokonuje właściciel zwierzęcia, który przyprowadził zwierzę na
zabieg, w ciągu 3 dni od daty wykonania zabiegu.
§ 11
Każda ze stron może rozwiązać umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 12
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności,
wynikających z niniejszej Umowy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze pisemnego
dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1. Cennik usług weterynaryjnych realizowanych w ramach programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pionki – załącznik nr 1
2. Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy – załącznik nr 2
3. Zlecenie wykonania zabiegu weterynaryjnego – załącznik nr 3
4. Oświadczenie właściciela, dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach
programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pionki –
załącznik nr 4
5. Zestawienie wykonanych usług weterynaryjnych w miesiącu – załącznik nr 5
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca

