
Umowa Nr 
 

Zawarta 

w dniu 15 marca 2013 roku w Kutnie pomiędzy GrninąKazimierz Biskupi 

REGON: 311010102;  NIP: 
 665-286-62-72 zwaną dalej 

,Zleceniodawcą" 

w imieniu której dzialają_: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi — Janusz Puszkarek 
kontrasygnowana przez: Skarbnika Gminy Kazimierz Biskupi — Janinę Adamczewską 

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : 
a 

Zwierząt Domowych „Przyjacier w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGON: 610296592; Schronisko dla Bezdomnych 

WPIS do ewidencji działalności gospodarczych-. 6411/23/91 dokonany w Urzędzie Gminy 

 

NIP:  775-123-58-88; 

Kutno, zwanym dalej 
„Zleceniobiorcą" 

§ 

Została zavva 
I. W oparciu o  art. 

 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zarnówień publicznych. rta umowa o następują_cej treści: 

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszyrni zmianami) Zleceniodavvca zleca 

a Zleceniobiorca przyjmuje co 
następuje. 

2. Zleceniobiorca zobowią_
1. Prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy 

KaZirilieTZ BiSklIpi. 

§ 	
zuje się do : 

2. Zapewnienia właści 

w-ych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać 

3. 

Zapewnienie zwierzętom kanny i wody wedlug obowią_zują_cych powszechnie norm i wlaściwych warunków ich bytowania . 

4. 

Zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki prawnych. 

oraz obowią_zko 5. Utrzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu wych szczepień. 

lub uśpienia, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 
6. Utrzymania zwierząt zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej 

§ 3. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto do świadczenia usług, o których mowa urnowy. 

w załączniku nr 2 do urnowy przy zachowaniu 
 °plat 

 wymie0nYch w tym zalą_czniku. 

Świadczenie tych usług będzie realizowane na oddzielne zlecenie dokonane przez 

§ 

przy zachowaniu formy pisemne 4.1. Przyjęcie psów do schroniska będzie się odbywać wylącznie na zgłoszenie Zleceniodawcę 	
j. 

2.Lirnit miejsc dla zwierząt z terenu grniny Kazimierz Biskupi wynosi 3 miejsca. 
Po osiągnięciu w/w limitu Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania zwierząt z terenu 

Zleceniodawcy.  

gminy Kazimierz Biskupi do czasu zwolnienia się miejsc, bądź 
ta poczynienia dodatkowych 

3. Zwierzęta z terenu  grainy  KaZirilieTZ 
Biskupi przebywające w schronisku pozostają 

ustaleń ze Zleceniodawcą. 

własnością Zleceniodawcy. 



4. 
Zleceniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązku przyjmowania bezdomnych zwierząt 

przedmiot lub dowód w sprawie prowadzonej przez organy administracji 
stanowiących  
państwowej.  

5. 
Jeżeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska Zleceniobiorca 

nie zostanie poinformowany na piśmie przez uprawniony podmiot, organ lub Zleceniodawcę 
o okolicznościach skutkujących uznaniem zwierzęcia za będące przedmiotem lub dowodem 
w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej, wówczas zwierzę takie 
uznawane jest za niebędące przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej przez organy 
administracji państwowej, otrzymuje tym samym status zwierzęcia bezdomnego.. 
§ 5. 1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za czynności, o których mowa w § 2 
umowy w wysokości 7,90 zł [słownie: siedem złotych 90/100]/za jedną szt. zwierzęcia/dobę 

brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązują_cych stawek. 

2. 
Wartości usługi za prowadzenie schroniska i obsługę zwierząt będącymi przedmiotami 

lub dowodami w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej wynosić 
będzie: 20 zł [słownie: dwadzieścia złotych 00/1001/sztidobę brutto. Wartość usługi obejmuje 

podatek VAT według obowiązujących stawek. 

3. 
W przypadku zwierząt narodzonych w schronisku przysługuje należność za 2 sztuki 

potomstwa po 50 dniach od urodzenia pod warunkiem , że narodziny nastąpiły w okresie 

nie później niż 8 tygodni od dnia przyjęcia do schroniska. 

4. 
Cena za obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną. 

Po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia wynosi 75,00 zł [słownie: siedemdziesiąt pięć 
zlotychl brutto za cały okres obserwacji. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według 

obowiązujących stawek. 

5. 
W przypadku braku psów w schronisku, w miesiącu rozliczeniowym, z terenu gminy 

Kazimierz Biskupi, Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 350 zł brutto miesięcznie 

(słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) — za utrzymanie miejsc dla psa i suki. Wartość 

obejmuje podatek VAT według obowiązują_cych stawek. 

6. 
Usługi objęte niniejsza umową fakturowane będą po uplywie każdego miesiąca. 

7. 
Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy 

w terminie 14 [słownie: czternastu] dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. 
8. 

Kwota przeznaczona przez Zleceniodawcę na realizację niniejszej umowy wynosi 5.000 zł 

[słownie: pięć tysięcy złotych 00/1001brutto. 

§ 6. 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt 

z terenu gminy Kazimierz Biskupi przebywających w schronisku. 

§ 7. 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. 

§ 8. 
1.Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku, 

pochodzących z terenu gminy Kazimierz Biskupi; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy. Za okres pobytu psów po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorcy 

przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
2.W razie niewywią_zania się Zleceniodawcy z terminów wskazanych w pkt. 1, za okres 
pobytu psów po terminie wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie 
obliczone według stawek hotelowych [dla psów] obowiązujących w schronisku. 



§ 9. 1.Umowa została zawarta na okres od 15.03.2013r. do 31.12.2013r. lub do wyczerpania 

się środków przeznaczonych na realizacje niniejszej umowy. 
2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym 
wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 

prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego 
3. W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, a w szczególności 
nie zapewnienie zwierzętom właściwych warunków bytowania, Zleceniodawca może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
3. W razie niewywiązywania się z warunków umowy przez Zleceniodawcę

,  

a w szczególności nieterminowe regulowanie należności względem Zleceniobiorcy. 

Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

§ 11. 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie Przepisy Kodeksu nieważności. 

§ 12. 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmią_cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej cywilnego.    

ze stron. 

Zleceniodawca: 
Zleceniobiorca: 

SCIARONISICO DLA BEZDONANYUI 
ZWIERZAJ DONAOWYCI-I 

'PRZYJACIEI:  
Zbigniew koraczewski 

99-300 Kutno, KOTLISKA 1'3 
16. (,0241 356-05-42, 

 NIP 
 775-17.3-55-'a0 

TEg-,  

Zbigniew 
Moraczewskt 



GOA Kazirnierz Biskupi, ul. Plac Wolności 11, 62-530 Kazimiert Biskupi diiin 03.06.2013 roku w Kazimierzu Biskupirn 

31019102,  NIP: 
 665-286-62-72 zwaną dalej 

„Zleceniodawcą", 
w imieniu której 

Ójt  Grainy 

 Kazimierz Biskupi — Janusz Puszkarek kontrasygnowana przez Skarbnika 

Zbigniewem Szczechowicz prowadzącym V .13 • 
	

IJLES z siedzibą 
azimierz Biskupi — Janinę Adamczewsko, 

jscowości Slo-wik ul. Gdanska 107, 95-100 Zgierz, REGON: 47261'7692, 
102'73, posiadający wpis w centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalności 
darczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki zwanym dalej „Zleceniobiorcą". 

W 

oparciu opkt 8 ustawy z dnia 29 styczMa 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
zawarta urnowa o następującej treści-. 

z.1) • z 2010r. Nt 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zleceniodawca zleca, 

2. 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje uslugę polegającą ria wylapywaniu 
illeceniobiorca przyjmuje, co następuje. 

zdornnych zwierząt dornowych z terenu 
 grainy 

 Kazirnierz Biskupi oraz ich transport do 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta 

1. Używania  pay 

 wytapywanin bezdoranych zwierząt urząń i 
dze 	śro zęto

dków 

nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadających zwierrn 

Kutno. 

3. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

2. Przewożenia i urnieszczania zwierząt w schronisku o którym mo 

	zgod 
wa w § 2, środkiem 

transportu drogo-wego dopuszczonym do przewozu zwierząt 

	
nie 

cierpienia.  

	

3. Zapewinenie 	

z 

1apywanym zwierzętom w razie potrzeby pomocy lekarsko- 
z obowiązującymi przepisarni. 

4. NiezwIocznego przekaania odlowionych zwierzą bezpośrednio do wskazanego w § 2 
weterynaryjnej.  

	

scbsoniska. 	

. 

§ 4. 1. Wylapywame 

O których mowa -w § 2 w termnie 
Di 

dlużit 24 godziny 

2. 	
Zleceniobiarca po otrzymaniu i 	e 	

szym n zgloszema o 
Zleceniodawcy.  

w nagtych wypadkach w możliwie najkrótsz-yrn czasie. 

' bezdoranych zwierząt będzie się odbywać -wyląc e na zgIoszenie 
Zamawiającego podejmuje czynności 

od zawiadoma, 

r 

Za wykonanie uslugi o której mo-wa w § 2 Zleceniodawca zobowiązuje się zapIacić 

b) 1,50 Albrutto za 1 lan wyjazdu z siedziby firmy celem wY,Iapania ZWieTZeCia a) 110,00 ztibrutto za edno j 	wylap 	
eTze, ane ZWi 

-wedlug wskazań licz a kilarnettó-w (m. Slowik — miejsce odIowienia — 
-wynagrodzeniel  

schronisko — m. Sto-wik),  



W przypadku podjęcia czynności przez Zleceniobiorcę w uzgodnionym terminie 
i miejscu, jednakże nieskutecznym z powodu niemożliwego zlokalizowania 
zwierzęcia przeznaczonego do wylapania przysluguje tylko -wynagrodzenie 

a) 

 za świadczenie usług wykonywanych w dniach wolnych od pracy tj. soboty jak w pkt. 
przysluguje wynagrodzenie określone w pkt. a) i b) zwiększone o 30%, 

e) za świadczenie usług wykon-ywanych w niedzielę i święta przysluguje 
wynagrodzenie określone w pkt. a) i b) zvv-iększone o 50%. 

w danym miesiącu nie wystąpi zapotrzebowanie na uslugi, na które została zawarta 

eŻe  

 ova 

 Zleceniobiorcy przysluguje ryczalt wysokości 125,00 zlibrutto miesięcz,nie. 
oszty uzasadnionej pomocy lekarsko — weterynaryjnej, o której mowa w § 3 pkt 3 ponosi 

eceniodawca.  

Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. 

8. 

Wynagrodzenie za uslugę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy 
tere 14 dni od daty doręczenia, na konto wskazane na fakturze. Podstawą wystawienia 

 

act

-my będzie sporządzony przez Zleceniobiorcę i potwierdzony przez Zleceniodawcę wykaz 

k.onanych u
sług w danym miesiącu z zastrzeżeniem § 5 pkt. 2. 

9. 
I. Umowa została zawarta na czas określony 

od 03.06.2013 r. do 31.12.2013 r., 
a może 

yć rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem 

2. 

W razie nienależytego vvykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może zachowaniem miesiąca kalendarzo-wego. 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowyrn. 

10. Wszelkie zmiany umo 	
rnagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

11. 

W sprawach Meuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
meważności. 

§ 12. 

Urnowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Cywilnego. 

Zleceniodawcy. 

Zleceniobiorca: 
F A List 

	WA 

P  77 5-137 
teL 608-212-164  

Slowik, al. Gd. .szka 107 
17692  

Zleceniodawca:  

;r.f.V.tert.  

SKA.RIP:  

a 	A damczetokr 



ITIVIO'WA. NR S(? til ib 

a:Kazintierz Biskupi, 
z siedzibą w 62-530 Ja 

Kazimierzu Biskupim, 	
ści 1, 

Kazimierzu Biskupim w dniu 15 marca 2013 r. pomiędzy 1 
	ul. Plac Wolno 

janusza puszka 	

— Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, przy kontrasygnacie niny 

ritowa no. 
zewskiej - Skarbnika Gminy Kazimierz Biskupi, 

5-286-62-72, REGON 311019102, 
dalej Zarnawiającyrn, 

zwanym dalej Wykonawcą, została" 
	

umowa o na 
32 62 	

stępującej 

untem Derdą zatn_i. Jóźwin , -530 Kazimierz Biskupi, 

. Strony umowy uzgadniają, że Wykonawca zobowiązuje się do zapew nienia bezdomnym 
erzętom gospodarskim z terenu Gminy Kazimierz Biskupi miejsca w gospodarstwie rolnym 
: 

. Przyjęcie bezdonmego zwierzęcia gospodarskiego z terenu Gminy Kazimierz Biskupi będzie 
owanym w miejscowości Jóźwin. 

Do zadafi Wykonawcy zapewniającego bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy 
tępowato każdorazowo na zlecenie Wójta Gminy. 

irnierz Biskupi miejsca w gospodarstwie rolnyrn, o którym mowa w §1, należy.: 

zapewnienie miejsc bytowania w gospodarstwie rolnym 

) niezbędne do opieki nad zwerzętarni środki, materialy i wyposażenie, karmie zwierząt 	i 
 

4. Okres przechowywania zwierzęcia ustalony będzie indywidualnie, a czas pobytu uzależnio 

ny 
) zapewnieneczefistwa i ochrony zwierzęcia. 

będzie do czasu znalezienia przez Zamawiającego miejsc 

zwierzęcia. ie bezpi 	

a Stale g° poby 

.§ 5. Wynagrodzenie z tytułu wykonania uslugi, o której mowa w § 1 umowy za każdy dziefi pobytu 
b 

i obstugi jednego zwierzęcia ustala się w wysokości 10 zI/doę brutto. 

§ 6. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem zwid

erzęcia pokrywa Zamawiający tj. zakup karmy, 

usługi vveterynaryjne w tym leczenie, koszty zużytej woy do pojenia. 

§ 7.1. Rozpoczęcie biegu umovvy następuje2013 

z chwilą podpisania niniejszej umowy, a term" 

2. Każda ze stron może WY na 

umowę z zachowaniem jedno miesięcznego terminu 
zakoficzenia ustalono na dziert 

31 grudnia 	
r. 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
§ 8. Uzgodnione przez Strony wynagrodzenie określone w §5 niniejszej urnowy, będzie płatne 

ystawion 

Po każdorazowym wykonanym zleceniu (na zgloszenie Zamawiającego), na podstawie wego 

przez Wykonawcę rachunku, zatwie 

	

	
dynie w  formic  

rdzonego przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia 

§ 9. Wszelkie zmiany i uzuPelnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane je 
dostarcze 
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydvvie strony, pod rygorem nieważn0ści. 

nia rachunku. 



10. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy — Prawo 

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywal Sąd Rejonowy w Koninie. Zarnówieti Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 11. I.Jrnowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2— dla Zarnawiają_cego 

1 dla Wykonawcy. 

Wykonawca: 
//) 

04/01-/‚ Zamawiają_cy: 

5 RB N7 

igr jantAa  



Umowa Nr ... 	
....... . ... r  

LT  
0 

w dniu 03.06.2013 roku w Kazimierzu Biskupim 

y 
Gminą KaZiMierZ Biskupi, 

ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi 

N: 311019102,  NIP: 
 665-286-62-72 zwaną dalej „Zleceniodavvcą", w imieniu której 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi — Janusz Puszkarek kontrasygnowana przez Skarbnika 

y Kazimierz Biskupi — Janinę Adamczewską 

arzem weterynarii Panem Szymonem Kwiatkowskim prowadzącym Punkt 'Weterynaryjny 
 

mica 
 dla Zwierząt w Golinie, ul. Slovvackiego 6 62-590 Golina, REGON 

: 300215300, 

: 665-250-95-89, posiadający zezwolenie Wielkopolskiej Izby Lekarsko — Weterynaryjnej 

c
hwała Nr 893/2012/U/REJ/ZLZ zwanym dalej „Zleceniobiorcą". 

stała zavvarta umowa o następującej treści: 

I . 	

W oparciu o  art. 
 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

ar 	

t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zleceniodawca zleca, o ,‹ 
z• 

— 	
a Zleceniobiorca przyjmuje, co następuje. 

§ 2. 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje -wykonywanie usługi weterynaryjnej 
 

G) 

polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom 
uczestniczącym w zdarzeniach drogowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi, poprzez 
udzielenie pomocY weterynarYjnej i transporcie poszkodowanego zwierzęcia do Lecznicy 

dla Zwierząt w Goimie, ul. Slowackiego 6, 62-590 Golina. 

0 	

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się pozostawać przez całą dobę w gotowości do świadczenia 

, 

 

usług pod numerami telefonicznymi: 063 241-80-18; 241 — 78 -10; 0505 827 083; o 
0- '.< 

3 	
0508 507 102; 0798 108 486. 

-a 

cr 	 § 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
o a 

L , 	

2. Dojazdu na miejsce zdarzenia po otrzymaniu zawiadomienia od pracownika Urzędu 

ID 

(D 	q 	
1 . 

Calodobowego kontaktu telefonicznego. 
0 - - - 	0 

-  fl) 	
Gminy Kazimierz Biskupi lub Policję. x . 

i do czasu zakończenia leczenia. 
. 	

3. Leczenia zwierząt ze zdarzeń drogowych. 

6 	
4. Pobytu zwierz4 ze zdarzeń drogowych w przychodn wym  zgłoszeniu a. 

pi o każdorazo  

3 

§ 4. 1. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego podejmuje czynności zabiegów. 

o 
których mowa w § 3 pkt 2 w możliwie najkrótszym czasie. 

2. 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy posiadać na wyposażeniu 

broń Palmera, siatkę do łapania zwierząt (dl. min. 20 m) oraz klatki do przechowywani
a  

zwierząt zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

3. 
W razie zaistnienia takiej potrzeby, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić interwencję 

straży lowieckiej. 

5. 
 Powiadomienia Urzędu Gminy Kazimierz 

 Bisku nie notatki zawierającej 
zdarzenia drogowego z udzialem zwierząt, przygotowa  
miejsce i opis zdarzenia oraz rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres wykonanych 



Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacie Zleceniobiorcy ryczaItowe -wynagrodzenie 

wykonanie usług o których mowa w§ 3 w wysokości: 

a) 

500,00 zlibrutto za każdY miesiąc wykonywania niniejszej umowy. 

b) 

240,00 zlibrutto za każdą interwencję związaną z usługą -wymienioną w § 3 

pkt. 2-5. 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli -wykonywanych usług. 

7. 1. 

Wynagrodzenie platne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy 

w terminie 30 dni od  day 
 doręczenia, na konto wskazane na fakturze. 

2. Do faktury Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć każdorazowo w danym miesiącu 
informację zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres 

wykonanych u
sług, która podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. 

§ 8. 
1. Umowa zostala zawarta na czas określony 

od 03.06.2013 r. do 31.12.2013 r. 

2. W razie nienależytego -wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 9. 

Wszelkie zmiany umowy -wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

§ 10. 

W sprawach nieuregulo-wanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu nieważności.  

§ 11. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 
Cywilnego. 

Zleceniodawcy.  

Ileceniodawca: 

Zleceniobiorca:  
/ 

Szymon 	ews 
LEKARZ VVETE-4;111 

62-590  Gone,  ul. SiJzi.-.4 3go 

tel. 63 241-0-18 - 

LECZNICA DLA ZWIERZĄT 
62-530  Gana,  ul Słowackiego 0: 

tel./fax 63 241430-113  
NIP  6652509589  
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