UMOWA
NA DOKONYWANIE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI WETERYNARYJNE
Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI
Zawarta w dniu ____________________________ r pomiędzy:

Granicznym Inspektoratem Weterynarii w Koroszczynie (GrIW Koroszczyn)
REGON:
-030941127NIP:
reprezentowanym przez:
Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie:
Głównego Księgowego GrIW Koroszczyn:
zwanym w dalszej części umowy Inspektoratem,

-5372299883Jarosława Nestorowicza.
Krystynę Pykacz.

a

_________________________________________________________________________________
nazwa firmy,

_________________________________________________________________________________
dokładny adres

REGON:
_________________
reprezentowanym przez:

NIP:

_________________

______________________________________:

_________________________

______________________________________:

__________________________

zwanym w dalszej części kontrahentem o następującej treści:
§1
1. Kontrahent zgłasza, a Inspektorat wykonuje na jego rzecz urzędowe graniczne kontrole
weterynaryjne i ewentualne inne czynności zlecone na jego wniosek.
2. Czynności określone w ust.1 będą wykonywali inspektorzy Granicznego Inspektoratu
Weterynarii w Koroszczynie.
§2
1. Za czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy kontrahent będzie uiszczał opłatę w
wysokości wyszczególnionej na wystawionym przez Inspektorat rachunku za wykonanie
czynności.
2. Opłaty za ww. czynności będą wyliczane według aktualnie obowiązujących stawek
określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym w sprawie
wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.
3. Opłata, o której mowa w pkt. 1 zostanie wniesiona przez kontrahenta na konto Granicznego
Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie w NBP O/Lublin nr 52101013390034212231000000.
4. Kontrahent zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 14 dni od dnia wykonania
czynności określonych w § 1 niniejszej umowy oraz wystawienia i przekazania kontrahentowi
rachunku, o którym mowa w pkt. 1..
5. Za datę przekazania kontrahentowi rachunku uznaje się dzień wystawienia rachunku.
6. Dniem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Inspektoratu.
7. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie do
naliczenia i zapłaty odsetek ustawowych.
8. Nieuregulowanie w ciągu 30 dni przeterminowanych należności, bądź kolejne trzykrotne
uchybienie w terminie płatności
może stanowić dla Inspektoratu podstawę do

1

natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, bez obowiązku zastosowania zwłoki
określonej w § 3 pkt.2 i przejście na system płatności bez odroczonego terminu płatności.
§3
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta od dnia podpisania na czas nieokreślony.
2. Umowa nieaktywna, na podstawie której nie zostały wystawiane rachunki płatności przez
okres 24 miesięcy zostaje automatycznie rozwiązana bez wypowiedzenia po upływie 24
miesięcy od dnia jej zawarcia lub od dnia wystawienia ostatniego rachunku.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym wypowiedzenie
zostało złożone.
4. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
§4
Kontrahent oświadcza, że posiada środki na finansowanie świadczonych usług określonych
niniejszą umową.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W wypadkach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest Sąd
Powszechny właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby Inspektoratu.
§8
Umowa niniejsza zastępuje dotychczas obowiązującą umowę z dnia _______________ .
§9
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
2. Dane kontaktowe Inspektoratu do bieżącej współpracy są zamieszczone na stronie
www.griwkor.pl
3. Dane kontaktowe Kontrahenta do bieżącej współpracy są zamieszczone na stronie
_________________

W imieniu:
INSPEKTORATU

KONTRAHENTA

____________________________

____________________________

(pieczęć, nazwisko i imię oraz podpisy osób upoważnionych)

(pieczęć, nazwisko i imię oraz podpisy osób upoważnionych)
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