
Umowa  ………………….. 

Zawarta w dniu ………………. roku w Ustrzykach Górnych pomiędzy: 

Bieszczadzkim Parkiem Narodowym z siedzibą w: Ustrzyki Górne 19 38-713 Lutowiska, 
NIP:6891232725, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowany przez: Dyrektora  Ryszarda 
Prędkiego 

a 

……………………………………………………… 
 

§ 1 
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na wykonanie usług z zakresu profilaktyki i 
leczenia koni huculskich w ZHKH Wołosate( przebywających w Wołosatem i Tarnawie Niżnej), 
zgodnie ze specyfikacją zawartą w ofercie złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

 § 2 

Termin realizacji całości zamówienia ustala się na okres od …………. do 31.12.2021 roku. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie za usługi z zakresu profilaktyki oraz usług 
planowanych objętych umową w wysokości   …………..  zł netto (słownie: ………………….) to jest 
brutto …………….. zł ( słownie: …………………..). Kwota ta nie obejmuje zakupu leków oraz 
przyjazdów do nagłych wypadków wraz z usługą.   
2. Wartość wynagrodzenia ustala się każdorazowo na podstawie wykonanych i odebranych 
usług, zgodnie cennikiem, zawartym w ofercie. Ceny zawarte w ofercie obejmujące 
profilaktykę weterynaryjną, uwzględniają również koszty dojazdu. 

3. Cena jednostkowa za leczenie nagłych przypadków obejmuje wyłącznie koszt dojazdu i 
wykonania usługi. Cena nie obejmuje zakupów leków. 

4.Usługi będą wykonywane stopniowo według bieżących potrzeb. Dopuszcza się zwiększenia 
oraz zmniejszenia ilości planowanych zabiegów – w stosunku do szacowanych wartości 
wskazanych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z faktyczną liczbą koni i według zaistniałych 
potrzeb, przy czym maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty podanej w § 3 
ust. 1 umowy.  Stawki jednostkowe podane w ofercie nie ulegają zmianie bez względu na 
liczbę wykonanych zabiegów. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia z Kierownikiem ZHKH – wstępnego terminarza 
wykonania zabiegów profilaktyki weterynaryjnej – w terminie do 31.01.2021 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność 24 godz. na dobę, w zakresie usług dotyczących 
leczenia nagłych zachorowań i wypadków koni. W przypadku braku możliwości stawienia się 
w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego nagłego zdarzenia, Wykonawca 
zapewnia zastępstwo innego lekarza weterynarii. W razie nie stawienia się do nagłego 



zachorowania. Zamawiający może skontaktować się z dowolnym lekarzem weterynarii w celu 
wizyty u chorego konia a pełny koszt wezwania i porady pokrywa Wykonawca. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednie osoby do pomocy przy wykonywaniu zabiegu: kastracja 
młodych ogierów. 

§ 6 

1. Podstawę do zapłaty faktury stanowi dokument- protokół odbioru bez zastrzeżeń, 
podpisany przez Strony umowy. 

2. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

3. Termin zapłaty 14 dni od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń usług, które   
obejmuje faktura. 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają dla swojej ważności formy 
pisemnej w postaci aneksów. 

§ 8 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę przed terminem, na który została ona zawarta, z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zamawiający może rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
umowy. 

§ 9 

W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a kwestie sporne mogą być 
rozpatrywane przed właściwym dla Zamawiającego sądem. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 


