ZAMAWIAJĄCY:
GMINA SŁAWNO
SŁAWNO, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31
26-332 SŁAWNO
POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE
tel.44/ 755-18-50 fax 44/ 755-18-51

NIP 768 -17- 35 - 627 REGON 590648178
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
godz. urzędowania od poniedziałku – do piątku 7.30 – 15.30

Znak: RP 2151.70.2019

Projekt
Umowa

na świadczenie usług weterynaryjnych w 2020 roku

Sławno, dnia 18.12.2019r.

UMOWA Nr 2151……………….
zawarta w dniu …………………..………….….. w Urzędzie Gminy w Sławnie pomiędzy
Gminą Sławno
z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26 - 332 Sławno
NIP 768-17-35-627; REGON 590648178
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowaną przez:
mgr Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy Sławno
a

a firmą
……………………………..NIP ………………………..reprezentowaną przez
………………………………zwanego dalej „Wykonawcą”
§1
Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4. pkt 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843)
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług weterynaryjnych w 2020 roku tj.:
a) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
b) leczenia zwierząt stanowiących własność Gminy Sławno.
,

§3
1. Konieczność świadczonych usług i sposobów postępowania ze zwierzętami określają:
a) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 122 ze zm.)
b) Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967)
c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1557)

§4
1. Za świadczone usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto:

L.p.

Cena jednostkowa
brutto

Nazwa usług

1.

Czynności lekarsko –
weterynaryjne w
przypadkach zdarzeń
drogowych i innych
z udziałem zwierząt:

a)

w godz. 8-16

b)

po godz. 16

c)

Leczenie i profilaktyka

d)

Dojazd

2.

Czynności lekarsko –
weterynaryjne zwierząt
stanowiących własność Gminy
Sławno:

a)

Leczenie i profilaktyka

b)

Dojazd

§5
Umowa zawarta została na czas określony tj. do dnia 31.12.2020r.

§6
Należność za w/w usługi regulowana będzie z konta Zamawiającego w terminie
30 dni od otrzymania rachunku w okresach miesięcznych według faktycznie wykonanych
usług, potwierdzonych przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.
Rachunki/faktury należy wystawić:
Gmina Sławno,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26-332 Sławno
NIP 768-17-35-627

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie strony.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§9
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY
dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.
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Kontrasygnata Skarbnika

