Umowa

2015

zawarta w dniu
2015 roku pomiędzy:
Gminą Sobków z siedziba w Sobkowie Plac Wop1ności12, 28-395 Sobków,
NIP 656-22-15-944, REGON 201010731 zwana w dalszej części umowy "Zleceniodawcą"
reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka - Wójta Gminy
a
Panem Marcinem Komorowiczem prowadzącym dzialalność gospodarczą pod fIrmą: Gabinet
Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce NIP 657-27816-68, Regon 260423897 prowadzącym dodatkowo działalność w zakresie schroniska dla zwierząt
w Nowinach ul. Przemysłowa 89, zwanym w dalszej części umowy "Zleceniobiorcą"
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późno zm.), o następującej treści:

Sl.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Sobków wynikających
z realizowanych zadań Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami określonych w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013r. poz.856z późno zm.), obowiązującymi
aktami wykonawczymi oraz właściwymi aktami prawa miejscowego.
~ 2.
l.W ramach przedmiotu umowy określonego w ~ 1 Zleceniobiorca
każdorazowego
przyjazdu na telefoniczne wezwanie przedstawiciela
świadczenie usługi w gabinecie Zleceniobiorcy

zobowiązuje się do
Zleceniodawcy
lub

2.Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia całodobowej sługi weterynaryjnej niesienia
pomocy zwierzętom bezdomnym i egzotycznym poranionym w wypadkach drogowych
na telefoniczne zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego. Poza godzinami pracy Zamawiającego
oraz w dniach wolnych od pracy zgłoszenie może dokonać przedstawiciel Policji lub inna osoba
podając swoje dane osobowe".
3.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie środki do świadczenia usług weterynaryjnych
w gabinecie oraz poza nim.
~ 3.
l.zleceniodawca
za każdorazowe wykonanie usługi przez Wykonawcę ureguluje należność
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w terminie 7 dni roboczych po jej dostarczeniu
przez Wykonawcę.
2.Stawki za wykonanie usługi będą wystawiane na podstawie złożonej oferty cenowej, stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy.
3.Przedmiotem rozliczeń nie będą usługi i czynności podlegające zwalczaniu na koszt Państwa.
~ 4.
W przypadku niedotrzymania warunków realizacji niniejszej umowy, a w szczególności:
terminowej realizacji zleceń, o których mowa w ~ 2 ust.1 i 2 , Zleceniodawcy przysługuje prawo
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

~5.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w formie aneksu.

~6.
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia
31 grudnia 2015 r.

stycznia 2015 r. do dnia

S7.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
wypowiedzenia.

okresu

S8.
W sprawach nieuregulowanych
Kodeksu Cywilnego.

niniej szą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

S9.
Umowę sporządzono w trzechjednobrzrniących
Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.

Zleceniodawca

egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zleceniobiorca

