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uMowA NR G2K.7031 .1.2015

Zawarta dnia 02.01.2015 r. pomiEdzy:
Gminnym Zaldadem Komunalnym w tr-qcku, ul. Brzo zowa l,0g-520 N-qck,
NIP 774 -30-4a-963,REGoN 1 41231902, reprezentowanym przez :

l. Tomasza Stefariskiego - kierownika Gminn ego Zaklidu Ko*unalnego w tr,4cku,
zw any m dalej Zarnawiaj 4cym

a firmq
SITA Plocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 09-400 Plock, ul. Przemyslowa 31,
NIP 774 -22-33-499, REGON: 610363472, reprezenrowan Lprzez:

Pana Krzysztofa lzmajlowicz a - prezesa Zarz4du
Pana Tomasza Junki erta - Wiceprezesa Zaru4du

zw anEdalej P r ow adzqcym S chronisko

$1

Przedmiotem niniejszej umowyjest odl6w,transp ortiprzetrzymywanie na terenie Schroniska
dla nvieruqt ul. Parowa 20 w Plocku ps6w z terenu Gminy l.-qck.

$2

Prowadz4cy Schronisko zobowtptje siE do zapewnienia wanrnk6w dla ntnerza! zgodrue z
Ustaw4 zdrua21 sierpnia 1997r. o ochronie zwrerzg (Dz.U.22003 r nr 106 poz. 1OOZ zpoz.
zf,r).

$3

1. Odl6w ntnerzqt odbEdzie siE na podstawie pisemn ego zgloszeria(fax)
Zamawtajece go - poprzez osobg upowaznionq.

2. Odl6w ps6w bEdzie odbywal siE w dni powszednie w obecno$ci przedstawiciela
ZamawiajEcego.

3 . Umowa nie dotyczy ps6w podejrzanych i kierowan ych przez odpowiednie wladze na
obserwacj g pod wzgl Edem wSc ie klizrry, zwierzqt powypqdko*y.tr oraz mvreruqt
wykutri4cych wyr aine o bj awy chorobowe

4. Zwierzgta odlowione z terenu t-4ckpo 15 dniach pobytu- kwarantanny przechodzqna
stan Schroniska i podlegaj4 obowi4pkowym szczepieniom przeciwko wSciekliinie oraz
oznakowaniu p oprzez w szczepienie czip6w elektroni czny ch.

5. Gminny Zaldad Komunalny w tr 4cku zostanie kazdorazowo poinformowany o numerze
karty psa- identyfikuj4cego jego pobyt w Schronisku oraz zdarzeniach: adopcji,
upadku, eutanazji.
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$4

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj 4 nastqpuj gce ceny j ednostkowe :l. Z tyrilu ptzyjgcia i pelnej opieki weterynaryjnej na-terenie schroniska I psa-
zl netto + 8 o/o VAT.

2. Wynagrodzenie za ttansport psa wynosi 4,00 zl netto + 23 % V AT za jeden
przebiegu pojazdu.

3000,00

kilometr

3. wynagrodzeni-e za odl6w psa wynosi 50,00 zl netto +g06 vAT za godzin€ pracy
pracownika schroniska.

Wynagrodzerue, o kt6rym mowa w $
Rachunek bankowy:

BNP PARIBAS FORTIS
321600 1t27000 3012744 396001

$5

4 przekazane bEdzie Prowadz4cemu Schronisko na

w terminie 14 dni od daV dorEczenia faktury zakazdego odlowionego psa.

$6

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej- aneks6w
podpisanych przez obie strony- pod rygorem niewaznosci.

$7

Spory mogqce wynikai z niniejszej umowy rozstrzyga s4d wlaSciwy miejscowo dla
Prowadz4cego Schronisko.

$8

UmowE sporuqdzono w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kuzdejze stron.
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