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U M O W A NR . ...6 .... ./2018 

.w dniu . .4,z,.. !.PJ: . . .q1. 'f' w Gzach, pomiędzy Gminą Gzy z siedzibą w Gzach,
06-126 Gzy, zwaną dalej
t.« f · N.'Y&?v. - . . . . 

przy kontrasygnacie Gminy Gzy - Eweliny Stawińskiej 

a 

Firmą: Wyłapywanie Bezdomnych Zwierząt Hubert Kośnik ul. Zakręzie 49, 

07-200 Wyszków, NIP 7621997571 zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

Huberta Kośnika 

zawarta została umowa następującej treści: 


§1 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta na podstawie art.4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późno 
zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wyłapywania i transportu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy , 
b) uprzątnięcia i utylizacji padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy, 
c) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gzy i oddawania ich do adopcji. 

§2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.20 18r. 

§3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za: 
a) wyłapanie i transport do schroniska jednego bezdomnego zwierzęcia w wysokości 

brutto 400 zł (słownie czterysta złotych zero groszy), 
b) uprzątnięcie i utylizację jednego padłego bezdomnego zwierzęcia w wysokości brutto 

350 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy), 
c) wyłapanie jednego bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy Gzy i oddanie go do adopcji 

w wysokości brutto 350 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

2. Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy oraz wystawieniu faktury/rachunku cała należność 
zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 
dnia jej przedłożenia. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony. 

§5 

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