
q:^-?

uv{owA NR G2K.7031.1.2015

Zawarta dnia 02.01.2A15 r. pomigdzy:
Gminnym Zakladem Komnnalnym w L4cku, ul. Brzozowa i,0g-520 N.6ck,
NIP 774-30-40-963,REGON 14123 1902, reprezentowanym pruez :l. Tomasza Stefariskiego - kierownika Gminn ego Zaklud., Ko*unalnego w tr 4cku,

mverrym dalej Zama*wajEcym
a firm4

SITA Plocka Gospodarka Komunalna Sp. , o.o., Ag-400 Plock, ul. przemyslowa 31,
NIP 774-2?,-33-499, REGON: 61 036j472, reprezenrowanq przez:

Pana Krqysztofa Izmajlowicza - prezes a Zamqdu
Pana Tomasza Junkierta -'Wiceprezesa Zam4du

zwanq. dalej Prowadzecym Schronisko

$1

Przedmiotem niniejszej umowy jest odi6w ,transport i pnetrrymyw'anie na terenie Schroniska
dla zwierzqr ul. Parowa z0 w plocku ps6w z terenu Gminy tr-4ck.

$2

frowadz4cy Schronisko zobowi4guje siE do zapewaienia warunk6w dla zrmenqtzgod.nie z
Ustaw4 z dnta?l sierpnia 1997r. o ochroni e mwel:,4 (Dz.IJ. z2AA3 r nr 106 poz. rcOZ z poz.
an).

l.

$3

odtow zorietz4t odbEdzie siE na podstawie pisemnego zgloszenia (fax)
Zamavnaj4cego- poprzez osobg upowaznion4.
Odl6w psow bEdzie odbywal sig w dni powszed.nie w obecno$ci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Umowa nie dotyczy ps6w podejrzanych i kierowanych pnez odpowiednie wlad,ze na
o bserwacj E pod wzglEdem wSciek lizny, zwierz4 powypgdko*y.tt oraz zv^riel2,qt
wykazuj 4cycfr wyraene obj awy chorobowe
ZwterzEta odlowione z terenu tr-qck po 15 dniach pobyfu- kwarantanny przecho dz4na'
stan Schroniska i podlegaj4 obowirykowym szczepreniom przeciwko wfciekt iinte eraz
qznakowani u poprzez w szczepieni e czrplw el ektroni.*y.h.
Gminny Zaklad Komunalny w Lqcku zostanie kuzdorazowo poinformowany o numetze
karty psa- identyfikuj4cego jego pobyt w Schronisku oraz zdarzeniach: adop.ji,
upadku, eutanazji.

2.

4.

5.

u 
*l#trffi'#ffit#:Hffiffi;jffi{r,:*ffi:wa,nvch miejsc w

-l



$4

Za w-l'konanie przedmiofu umowy stron,v ustalaj4 nastEpuj4ce ceny jednostkowe:l' Z tytulu nf{e9ja i pelnej opieki weterynaryjnej-na t"renie iclhroniska I psa-
zl nefto + 8 Yo VAT.

2- wynagrodzenie za transport psa wynosi  ,aa zl nefto + 23 % v AT za jeden
przsbiegu pojazdu.

3000,00

kilometr

3, Wynagro.dzem.e zaodlow psa wynosi 50,00 zL netta .gyo VAT za godzinq pracy
pracownika s chroniska.

$5

4 prz:elmzane bEdzie Prowadz4cemu Schronisko na
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w $
Rachunek bankowy:

BNP PARIBAS FORTIS
32t60A n2700a 30n744 396001

w ternrinie 14 dni od daf dorgczenia faktury zaksidego odlowioxego psa.

$6

Wszelkie zmiany w tre$ci niniejszej umowy \rrymagajq formy pisemnej- aneks6w
podpisanych pnez obie strony- pod rygorem niewaznosci.

Spory mog4pe wyaikai z niniejszej
Prowadz4c e go Schroni sko.

$7

urnowy rozsftzyga sqd wlaiciwy miejscowo dla

$8

UmowE sporz4dzono w 2 jednobrzmiqcych egzemp lanach,po jednym dla kazdej ze sfon.
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