
UMOWA
nr RGG 6140.2.2013.DM

(RGCW2013)

zawarta w dniu 9 stycznia 2013 r.

pomiędzy:
Gminą Myślibórz z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Rynek im. Jana Pawła II l,
reprezentowaną przez
Arkadiusza Janowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz
przy udziale Skarbnika - Beaty Pampuchowicz, udzielającej kontrasygnaty
zwanąw dalszej części umowy „Zamawiającym", NIP 597-161-16-31,
a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o.
z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Celnej 21,
reprezentowanym przez
Romana Matijuka - Prezesa PGKiM Sp. zo.o.
oraz prokurenta - Andrzeja Jakubowskiego
zwanym dalej „ Wykonawcą", NIP: 597-000-29-82,

o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace, polegające na wyłapywaniu i
przetrzymywaniu bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Myślibórz.
2. Ustala się termin wykonywania zlecenia: od dnia l stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

1. Wynagrodzenie za wykonane prace ustala się w wysokości brutto:
a) koszt wyjazdu w dni robocze w godzinach od 7°° do 16°°:
- na terenie miasta + do 4 km poza granicę miasta: ryczałt 55,30 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć

złotych 30/100),
- poza teren miasta do miejscowości znajdujących się w odległości powyżej 4 km od miasta:

ryczałt 55,30 zł + 1,95 zł za każdy następny kilometr (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 30/100
+ jeden złoty 95/100),

b) koszt wyjazdu w dni wolne od pracy i w święta oraz w godzinach od 16°° do 7°°:
- na terenie miasta + do 4 km poza granicę miasta: ryczałt 79,70 zł (słownie: siedemdziesiąt

dziewięć złotych 70/100),
- poza teren miasta do miejscowości znajdujących się w odległości powyżej 4 km od miasta:

ryczałt 79,70 zł + 2,60 zł za każdy następny kilometr (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych
70/100 +dwa złote 60/100).

c) koszt przetrzymania i wyżywienia jednego psa: 3,50 zł/doba (słownie: trzy złote 50/100),
d) koszt opieki weterynaryjnej.

2. Wartość zamówienia wynosi: 24.000,00 zł brutto na rok 2013 (słownie: dwadzieścia cztery
tysiące złotych brutto 00/100).
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi co 2 miesiące przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego oraz
zestawienia kosztów poniesionych na utrzymanie psów.
4. Płatność z wydatków budżetowych z działu 900 rozdział 90095 § 4300.



§3

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 2
umowy.

§4

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§5

Nadzór nad przebiegiem prac określonych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego pełnić
będzie Jerzy Kłos - kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz.

§6

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w formie aneksu do umowy, pod
rygorem nieważności.

§7

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonywania postanowień umowy strony
podejmą się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania
sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§8

W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca i dwa Zamawiający.

§10

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, póz. 759, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt.8.
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UMOWA
nr RGG 6140.15.2013.DM

(RGG2S/2013)

zawarta w dniu 6 marca 2013 r.

pomiędzy:

Gminą Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II l, 74-300 Myślibórz, NIP: 597-161-16-31
reprezentowaną przez:
Arkadiusza Janowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz,
przy udziale Skarbnika - Beaty Pampuchowicz, udzielającej kontrasygnaty,
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą",
a
Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka"
ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko, KRS: 0000278316, NIP: 787-203-80-98,
reprezentowaną przez:
Wandę Jerzyk - Prezesa Fundacji,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą"

o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków przyjmowania bezdomnych
psów i kotów, pochodzących z terenu gminy Myślibórz do prowadzonego przez Fundację
„Radość Psiaka" schroniska dla zwierząt, oraz ich utrzymywania w tym schronisku.

§2

Bezdomne zwierzęta dowożone będą do schroniska staraniem i na koszt Zleceniodawcy,
w terminach i godzinach otwarcia schroniska, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tego
faktu ze Zleceniobiorcą.

§3

1. Zleceniobiorcy za wykonane czynności, o których mowa w § l umowy, przysługuje
wynagrodzenie brutto w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych brutto 00/100).dziennie za
każdego psa lub kota przebywającego w schronisku.
2. Wartość zamówienia wynosi: 3.000,00 zł brutto na rok 2013 (słownie: trzy tysiące złotych
brutto 00/100).
3. Wynagrodzenia płatne będzie co miesiąc w terminie 7 dni, licząc od dnia dostarczenia
Zleceniodawcy faktury.
4. Raz na kwartał Zleceniobiorca dołączał będzie do faktury informację o liczbie przebywających
w schronisku zwierząt, pochodzących z terenu gminy Myślibórz, w tym również o liczbie
adopcji, eutanazji, śmierci z przyczyn naturalnych itp.
5. Należność za wykonane czynności przekazywana będzie na konto Zleceniobiorcy,
tj. Bank Zachodni WBK, Oddział Szamotuły Nr 64109013910000000116835284.
6. Płatność dokonywana będzie ze środków budżetowych z działu 900 rozdziału 90095 § 4300.



§4

Zleceniobiorca zobowiązuje się za kwotę określoną w § 3 ust. l umowy, przyjmować do
schroniska zwierzęta, pochodzące z terenu gminy Myślibórz i ponosić wszelkie koszty związane
z ich utrzymaniem i zapewnieniem im opieki weterynaryjnej (badań, szczepień, kwarantanny,
wykonywania zabiegów sterylizacji, kastracji i eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych) oraz z
przekazywaniem tych zwierząt do adopcji.

§5

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2
umowy.

§6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 6 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., przy czym może ona zostać rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim
trzymiesięcznym wypowiedzeniem, złożonym na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do odebrania ze schroniska,
na własny koszt wszystkich utrzymywanych w nim zwierząt, pochodzących z terenu gminy
Myślibórz.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy, zastosowanie maj ą przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zleceniobiorca i dwa Zleceniodawca.

§10

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8.
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