
D

GtugENA r,ACK
,09-52A ["4ck, ul. Gostynifska 2' NIP:i74-291-5{'-75
Gminny Zsklc{tl K*mnnalnY

w L4cHu
r.!9-520 [,qck, ul. Frzozovra I IIMOWA NR G2K.7031.02.2019

Zawarta w dniu 01.02.2018 r. w Plocku, pomigdzy:

Zamawiaj?cy: Gmina l-,qck 09-520, pr4y ul. Gostyniriska 2, NIP 774-293-56-75 , REGON 61101 5738 ,

Zleceniodawca: Gminny ZaHad Komunalny w L4cku A9-520N,4ck,ul.Brzozowa 1 reprezentowan4 przez:

1,. Kingg Tomasik - Kierownika Gminnego Zal<ladu Komunalnego w N,4cku na podstawie
pelnomocnictwa udzielonego prze z W 6jta Gminy tr qck, Zarzqdzeniem w 47 /2017 :

zw an4 dalej Zleceniod awce,

a

SUEZ Plocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., zsiedzib4 w Plocku,przy ul. Przemyslowej 31, 09-400

Plock, wpisan4 do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV

Wydzial Gospodarcqy Krajowego Rejestru S4dowego pod nr KRS 0000098586,

o numerze NIP 7742233499,

reprezentowane przez:

1. Krrysztolalzmajlowicza - Prezes a Zarz4da,

2. Tomasza Junkierta - Wiceprezesa Zarz1du,

z\ry anqdalej Zleceniob io rc4.

$1

Przedmiotem niniejszej umowy jest odl6w, transport i pnntrzymywanie na terenie Schroniska dla nvie.z4t
ul. Parowa2} w Plocku ps6w z terenu Gminy L4ck.

$2

Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do zapewnienia warunk6w dla zurierz4t zgodnie z Ustaw4 z dnia 2l sierpnia
1997 roku o ochronie rwierzqt (Dz. U. 22003 roku nr 106 poz, 1002 zp6z. un.)

$3

l. Odl6w rvrierz4todbgdzie sig na podstawie pisemnego zgloszsnia Zleceniodawcy - poprzez osobg

upowaZnion4.
Odl6w rwierz4tbgdzie sig odbywal w dni powszednie w obecno6ci przedstawiciela Zleceniodawcy.
Umowa nie dotyczy ps6w podejrzanych i kierowanychprzez odpowiednie wladze na obserwacjg pod

wzglgdem wdcieklizny, zwierz4t powypadkowych oraz rwierz4t wykazuj4cych wyruhne objawy
chorobowe.
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4' zwierzgta odlowione z terenu 9ryiny tr 4ck po lf dniach pobytu - kwarantanny przechod z4 na stan
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Jv|_,ectu.zostanie 
kakdorazowo poinformowany o numerze karry psa -
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f 
cfrgnisku oraz zdarueniacrr, ,loprJi, upadku, eutanazji.

Realizacja niniejszej umowy bgdzie mozliwa przy zalo\:eniiu wolnych miejiejsc w Schronisku, cokuhdoruzowo okre6 li Kierownik Schronisko.

$4

zawykonie przedmiotu urnowy strony ustalaj4 nastgpujqce ceny jednostkowe:

1' Z |fruta przyjgcia i pelnej opieki weterynaryjnej na terenie schroniska jednego psa - 3.000,00 zl.netto +8%VAT. J-----.''
2. Wynagrodzenie za transport psa wynosi 4,00 zl. netto + 23% VAT za jeden kilometr przebiegupojazdu.
3' wynagrodzenie za odl6w psa wynosi 50,00 z\. netto + 23% vAT za godzing, pracy pracownikaSchroniska.

$s

wynagrodzenie o kt6rym mowa w $ 4 przekazane bgdzie zleceniobiorcy na rachunek bankowy:

BNP PARIBAS FORTIS
321600 rr27 000 30t27 44 396001

w terminie 14 dnia od daty dorgczenia faktury zakuzdego odlowionego psa.

$6

wszelkie z;niany w tresci niniejszej umowy wymagaj4 fo.rny pisemnej pod rygorem niewazno*ci.

$7

spory mogqce wynikai zniniejszej umowy rozstzyga s4d wlasciwy.miejscowo dla Zleceniobiorcy.

$8
umowg spotzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplanach, po jednym dla kazdej ze stron.
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