
Urzad Gminy wSzelkowie
Stary Szelków 39

06.220 Stary Szelków
NIP 7571008180, REGON 000548270

Stary Szelków, dnia 14.01.2015r.

6140.1.2015

Stowarzyszenie Obrona Zwierzat
ul. 11Listopada 29
28-300 Jedrzejów
KRS 0000292939

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2015r., w sprawie udzielenia informacji publicznej
na temat sposobu i skutków wykonania przez Gmine w roku 2014 zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierzetami i ich wylapywanie", przewidzianego ustawa o ochronie zwierzat, Urzad
Gminy w Szelkowie uprzejmie informuje, ze:
1/ i 2/ mamy zawarta umowe z Firma Uslugowo - Handlowa "CANIS", reprezentowana przez

Wieslawe Rykowska, 07-410 Ostroleka, ul. Sikorskiego 10/3.

Przedmiotem umowy jest wylapywanie, dostarczenie do schroniska i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy Szelków.

3/ W roku 2014 nie zachodzila koniecznosc korzystania z uslug firmy "CANIS", poniewaz
zgloszone do Urzedu bezdomne psy, zostaly przekazane nowym wlascicielom na terenie gminy.

4/ Koszt realizacji calego zadania przewidzianego ustawa o ochronie zwierzat (wylapywanie,
odlawianie, opieka, uslugi weterynaryjne, dokarmianie, inne) w roku 2014 wyniósl 848,65 zl,
slownie zlotych: osiemset czterdziesci osiem zlotych 65 /100

5/ W zalaczeniu przesylamy kserokopie umowy zawartej z Firma Uslugowo Handlowa "CANIS",
reprezentowana przez Wieslawe Rykowska, 07-410 Ostroleka, ul.Sikorskiego 10/3.

z powazaniem
WÓJT
'~

'-:--Anwld Maciei Grossmann

Sprawe prowadzi:
Regina Kaczmarczyk
tel. (29) 7176 731



Umowa Nr 2/2014

-

zawarta w dniu 02.01.2014 roku pomiedzy Gmina Szelków zwana w tresci umowy
"Zamawiajacym" reprezentowana przez:
Arnolda Macieja Grossmanna - Wójt Gminy Szelków przy Kontrasygnacie Skarbnika
- Alicji Malinowskiej, a Firma: Uslugowo- Handlowa "CANIS" , zwana "Wykonawca"
reprezentowana przez Wieslawe Rykowska, 07-410 Ostroleka, ul. Sikorskiego 10/3.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wylapywanie, dostarczenie do schroniska i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzetom stanowiacym zagrozenie dla zdrowia mieszkanców, na terenie gminy
Szelków.

§2

1. Wykonawca zobowiazuje sie do:
wylapywania bezdomnych zwierzat poprzez ich czasowe usypianie przy uzyciu broni
pneumatycznej wyposazonej w strzykawki ze srodkiem usypiajacym, na kazdorazowe
telefoniczne wezwanie Zamawiajacego,
odtransportowanie samochodem towarowo-osobowym przystosowanym do przewozu
zwierzat do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej lub zapewnienie w razie potrzeby
pomocy lekarsko-weterynaryjnej w ramach posiadanych przez siebie umów.

§3

Za swiadczone uslugi Zamawiajacy z~placi Wykonawcy nastepujaca cene:
1) netto 1500 zl. (slownie zlotych: jeden tysiac) + 23 % VATza kazdego psa odstawionego
do lecznicy lub schroniska dla zwierzat po wlasciwym udokumentowaniu tj., przedlozeniu
potwierdzenia przekazania schwytanych zwierzat do okreslonego schroniska poprzedzonego
spelnieniem niezbednych wymaganych zabiegów (szczepienia, transport, kwarantanna itp.).
2) Zaplata nastapi w terminie 14 dni po wykonaniu uslugi i dostarczeniu faktury. '

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01. 2014 r. do 31.12.2014 r.

§5

W przypadku odstapienia od umowy przez "Wykonawce" z przyczyn lezacych po jego stronie
i wystapienia szkód lub dodatkowych kosztów, zwiazanych z powierzeniem uslug innemu
wykonawcy, koszty z tym zwiazane pokryje "Wykonawca".

, § 6

1. W przypadku kazdorazowego stwierdzenia nie wykonania lub nie nalezytego wykonania
umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 500 zlotych.

2. Kara umowna moze zostac pobrana przez Zamawiajacego takze poprzez potracenie
z wystawionej faktury.



§7

Wykonawca nie moze powierzyc wykonania umowy innym osobom bez uzgodnienia
z Zamawiajacym.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Umowe sporzadzonow dwóchjednobrzmiacychegzemplarzachpojednym dla strony.
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