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UMOWA NR GZK.7031.1.2014 

Zawarta, dnia 02.01.2014 r. pomiędzy: 
Gminnym Zakładem Komunalnym w Łącku, ul. Brzozowa 1,09-520 Łąck, 
NIP 774-30-40-963,REGON 141231902, reprezentowanym przez : 

1. Tomasza Stefańskiego - kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, 
zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą 
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31, 
NIP 774-22-33-499, REGON: 610363472, reprezentowaną przez: 

1. Tomasza Junkierta -Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający 
2. Artur Moraczewski - Prokurent 

zwaną dalej Prowadzącym Schronisko 

Przedmiotem niniejszej umowy jest odłów ,transport i przetrzymywanie na terenie Schroniska 
dla zwierząt ul. Parowa 20 w Płocku psów z terenu Gminy Łąck. 

Prowadzący Schronisko zobowiązuje się do zapewnienia warunków dla zwierząt zgodnie z 
Ustawą z dnia21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z2003 r nr 106 poz. 1002 z póz. 

1. Odłów zwierząt odbędzie się na podstawie pisemnego zgłoszenia (fax) 
Zamawiającego- poprzez osobę upoważnioną. 

2. Odłów psów będzie odbywał się w dni powszednie w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Umowa nie dotyczy psów podejrzanych i kierowanych przez odpowiednie władze na 
obserwację pod względem wścieklizny. 

4. Zwierzęta odłowione z terenu Łąck po 15 dniach pobytu- kwarantanny przechodzą na 
stan Schroniska i podlegają obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie oraz 
oznakowaniu poprzez wszczepienie czipów elektronicznych. 

5. Gminny Zakład Komunalny w Łącku zostanie każdorazowo poinformowany o numerze 
karty psa- identyfikującego jego pobyt w Schronisku oraz zdarzeniach: adopcji, 
upadku, eutanazji. — 

6. Realizacja niniejszej umowy będzie możliwa przy założeniu wolnych miejsc w 
Schronisku, co każdorazowo określi Prowadzący Schronisko. 

§ 1 

§ 2 

zm). 

§ 3 



Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają następujące ceny jednostkowe: 
1. Z tytułu przyjęcia i pełnej opieki weterynaryjnej na terenie schroniska 1 psa- 3000,00 

zł netto + 8 % VAT. 
2. Wynagrodzenie za transport psa wynosi 4,00 zł netto + 23 % VAT za jeden kilometr 

przebiegu pojazdu. 
3. Wynagrodzenie za odłów psa wynosi 50,00 zł netto +8% VAT za godzinę pracy 

pracownika schroniska. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 przekazane będzie Prowadzącemu Schronisko na 
Rachunek bankowy: 

BNP PARIBAS FORTIS 
321600 1127000 3012744 396001 

w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury za każdego odłowionego psa. 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej- aneksów 
podpisanych przez obie strony- pod rygorem nieważności. 

Spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla 
Prowadzącego Schronisko. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

ZAMAWIAJĄCY PROWADZĄCY SCHRONISKO 

Gminnego zaki, 


