
UMOWA Nr

zawarta w dniu 01 lutego 2011 r. pomiędzy Miastem Malbork Pl. Słowiański 5, 82-200
Malbork, NIP; 579-22-30-763, zwany w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM"
reprezentowanym przez:
Andrzeja Rychłowskiego - Burmistrza Miasta Malborka
a
Spółką z o.o. AZYL w Glinczu przy ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie
przy ul. Przemysłowej, zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ" reprezentowaną
przez:
Mariusza Dewo - Prezesa Zarządu

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1 -

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie działań
interwencyjno-profilaktycznych, polegających na odławianiu bezdomnych psów
z terenu miasta Malborka i umieszczaniu ich w schronisku AZYLU w Kościerzynie.

2. Po przewiezieniu do schroniska pies zostanie zbadany przez lekarza weterynarii
i poddany kwarantannie.

3. Po upływie 15 dni' kwarantanny, licząc od dnia odłowienia psa na terenie miasta
Malborka, zostanie on zaszczepiony i przeznaczony do adopcji.

4. Po odłowieniu psa i umieszczeniu go w schronisku staje się on własnością AZYLU.

§2. ; :

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez
Wykonawcę zadań objętych niniejszą umową, ze szczególnymi uwzględnieniem
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj. Dz. U. Nr 106, póz. 1002 z 2003 ze zmianami).

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przepisów ww ustawy,
niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§3.

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do odławiania bezpańskich
psów po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez Straż Miejską w Malborku.

2. Zgłoszenia interwencyjne przez osoby prywatne nie będą przyjmowane
i realizowane.

3. Interwencje wyjazdowe wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1600.

4. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego odłowienia psa nie później niż w ciągu
24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

§4.

1. Wynagrodzenie za każdego odłowionego i przewiezionego do schroniska AZYLU psa
wynosi 700,00 zł brutto (słownie złotych: siedemset/oo) i płatne będzie
przez Zamawiającego w terminie 14 od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury.



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. l, obejmuje: czynności związane
z odłowieniem, transport, opiekę weterynaryjną, szczepienie i wyżywienie psa
w czasie jego pobytu w schronisku AZYLU.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. l ulega podwyższeniu do kwoty 800 zł brutto
(słownie złotych: osiemset/oo) w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę
skutecznego przekazania psa do adopcji i jego zaczipowanie.

4. Dodatkowo, niezależnie od liczby odłowionych psów Zamawiający, na poczet utrzymania
schroniska AZYLU, przekaże na konto Wykonawcy kwotę 3.000,00 zł (słownie złotych:
trzy tysiące/oo) tytułem opłaty rocznej. Opłata uiszczona będzie przez Zamawiającego
w terminie 14 od daty od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury.

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkowo kwotę 14.000 zł brutto (słownie złotych:
czternaście tysięcy/oo) po podpisaniu umowy w terminie 21 od daty od daty przedłożenia
przez Wykonawcę faktury. Kwota ta zostanie rozliczona na podstawie protokołów
z odławiania psów, podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§5.

l. Umowa została zawarta na okres od 01 luty 2011 do 31 grudnia 2012 r.
2,. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem

wypowiedzenia, bez podania przyczyny, albo rozwiązać ją za obopólną zgodą
o każdym czasie, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w § 2.

§6.

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będą sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§7-

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają uzgodnienia na piśmie pod rygorem
nieważności, w formie aneksu do niniejszej umowy.

§8-

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

do umowy zawartej w dniu 01 lutego 2011 r.

pomiędzy Miastem Malbork Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, NIP; 579-22-30-763,
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:
Andrzeja Rychłowskiego - Burmistrza Miasta Malborka
a
Spółką z oo.o. AZYL w Glinczu przy ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie
przy ul. Przemysłowej, zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ" reprezentowaną
przez:
Mariusza Dewo - Prezesa Zarządu

W oparciu o zapis § 7 umowy strony z dniem 01 lutego 2012 r. wprowadzają następujące
zmiany:

§ 1 -

§ l, pkt. 5 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Po odłowieniu psa i umieszczeniu go w schronisku Wykonawca staje się jego samoistnym
posiadaczem.

§2.
§ 4 umowy otrzymuje brzmienie:

L Wynagrodzenie za każdego odłowionego i przewiezionego do schroniska AZYLU psa
wynosi 1.200,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście zł. /oo).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. l, obejmuje czynności wynikające z art, lla.
ust. l, pkt. l, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. O ochronie zwierząt
(jt. Dz. U. Nr 106, póz. 1002 z 2003 r. ze zmianami), a w tym: odławianie transport,
opiekę weterynaryjną, szczepienie, sterylizację i kastrację oraz czipowanie i wyżywienie
psa w czasie jego pobytu w schronisku AZYLU, jak tez też realizację programu
poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów z terenu miasta Malborka.

3. Dodatkowo, niezależnie od liczby odłowionych psów Zamawiający, na poczet utrzymania
schroniska AZYLU, przekaże na konto Wykonawcy kwotę 5.000,00 zł (słownie złotych:
pięć tysięcy/oo) tytułem opłaty rocznej. Opłata uiszczona będzie przez Zamawiającego
w terminie 14 od daty od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury.

4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkowo kwotę 22.000 zł brutto (słownie złotych:
dwadzieścia dwa tysiące/oo) po podpisaniu umowy w terminie 14 od daty od daty
przedłożenia przez Wykonawcę faktury. Kwota ta zostanie rozliczona na podstawie
protokołów z odławiania psów, podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§3-

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

WYKONAWCA
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Aneks Nr 2

do umowy zawartej w dniu 01 lutego 2011 r.

pomiędzy Miastem Malbork Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, NIP; 579-22-30-763,
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez: Andrzeja
Rychłowskiego - Burmistrza Miasta Malborka
a
Spółką z o.o. AZYL w Glinczu przy ul. Wierzbowej, 83-330 Żukowo, filia w Kościerzynie
przy ul. Przemysłowej, zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ" reprezentowaną
przez: Mariusza Dewo - Prezesa Zarządu

W oparciu o zapis § 7 umowy strony z dniem 01 lutego 2012 r. wprowadzają następujące
zmiany:

§1.
§ l, pkt. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

Po odłowieniu psa i umieszczeniu go w schronisku Wykonawca staje się jego samoistnym
posiadaczem.

§2.
§ 4 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie za każdego odłowionego i przewiezionego do schroniska AZYLU psa
wynosi 1.500,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset /oo).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. l, obejmuje czynności wynikające z art. l la.
ust. l, pkt. l, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. O ochronie zwierząt
(jt. Dz. U. Nr 106, póz. 1002 z 2003 r. ze zmianami), a w tym: odławianie transport,
opiekę weterynaryjną, szczepienie, sterylizację i kastrację oraz czipowanie i wyżywienie
psa w czasie jego pobytu w schronisku AZYLU, jak tez też realizację programu
poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów z terenu miasta Malborka.

3. Dodatkowo, niezależnie od liczby odłowionych psów Zamawiający, na poczet utrzymania
schroniska AZYLU, przekaże na konto Wykonawcy kwotę 5.000,00 zł (słownie złotych:
pięć tysiący/oo) tytułem opłaty rocznej. Opłata uiszczona będzie przez Zamawiającego
w terminie 14 od daty od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury.

4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkowo kwotę 30.000 zł brutto (słownie złotych:
trzydzieści tysięcy/oo) stanowiącą równowartość utrzymania w schronisku 20 psów
z terenu miasta Malborka, pomniejszoną o kwotę 15.600 zł (słownie złotych: piętnaście
tysięcy sześćset/00) niewykorzystanej zaliczki przelanej na konto Wykonawcy za rok
2012 r. rozliczonej na podstawie protokołów z odławiania psów, podpisanych przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4 zostanie przekazana na konto Wykonawcy po podpisaniu
aneksu i w terminie 14 od daty od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury. Kwota
ta zostanie rozliczona na podstawie protokołów z odławiania psów, podpisanych przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

§3.
§ 5, ust. l urno wy otrzymuje brzmienie:
„Umowa została zawarta na okres od 01 styczeń 2012 r. do 31 grudnia 2013 r."

§4.
Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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