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Umowa Nr2

zawarta w dniu 02.01.2013 roku pomiędzy Gminą Szelków zwaną w treści umowy
"Zamawiającym" reprezentowana przez:
Arnolda Macieja Grossmanna - Wójt Gminy Szelków przy Kontrasygnacie Skarbnika
- Alicji Malinowskiej, a Firmą: Usługowo- Handlową "CANIS" ,zwaną "Wykonawcą"
reprezentowaną przez Wiesławę Rykowską, 07-410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 10/3.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wyłapywanie, dostarczenie do schroniska i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom stanowiącym zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, na terenie gminy
Szelków.

§2

l. Wykonawca zobowiązuje się do:
wyłapywania bezdomnych zwierząt poprzez ich czasowe usypianie przy użyciu broni
pneumatycznej wyposażonej w strzykawki ze środkiem usypiającym, na każdorazowe
telefoniczne wezwanie Zamawiającego,
odtransportowanie samochodem towarowo-osobowym przystosowanym do przewozu
zwierząt do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej lub zapewnienie w razie potrzeby
pomocy lekarsko-weterynaryjnej w ramach posiadanych przez siebie umów.

§3

§5

Za świadczone usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy następującą cenę:
1) netto 1500 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc) + 23 % VAT za każdego psa odstawionego
do lecznicy lub schroniska dla zwierząt po właściwym udokumentowaniu tj. przedłożeniu
potwierdzenia przekazania schwytanych zwierząt do określonego schroniska poprzedzonego
spełnieniem niezbędnych wymaganych zabiegów (szczepienia, transport, kwarantanna itp.).
2) Zapłata nastąpi w terminie 14 dni po wykonaniu usługi i dost~rczeniu faktury.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01. 2013 r. do 31.12.2013 r.

W przypadku odstąpienia od umowy przez "Wykonawcę" z przyczyn leżących po jego stronie
i wystąpienia szkód lub dodatkowych kosztów, związanych z powierzeniem usług innemu
wykonawcy, koszty z tym związane pokryje "Wykonawca".

-§6

1. W przypadku każdorazowego stwierdzenia nie wykonania lub nie należytego wykonania
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych.

2. Kara umowna może zostać pobrana przez Zamawiającego także poprzez potrącenie
z wystawionej faktury.



§7

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy mnym osobom bez uzgodnienia
z Zamawiającym.

§8

W sprawach me uregulowanych mruejszą urnową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony.
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