Znak sprawy: WI.271.34.2019.KOI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
„Odławianie

psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.”

Zamawiający:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,
ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec
Telefon: (48) 664-30-93; (48) 664-30-91 wew. 34
Telefaks: (48) 664-21-03
e-mail i.kowalska@grojecmiasto.pl;
www.grojecmiasto.pl
NIP: 797-20-11-265; REGON: 670223310

Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZATWIERDZIŁ

...................................
podpis Burmistrza

Grójec, dn. 23.12.2019 r.
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I. Nazwa i adres Zamawiającego
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,
ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Telefon: (48) 664-30-93, (48) 664-30-91 wew. 34
Telefaks: (48) 664-21-03
NIP: 797-20-11-265; REGON: 670223310

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”)
oznaczone jest przez Zamawiającego numerem referencyjnym: Znak sprawy: WI.271.34.2019.KOI
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe oznaczenie.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez
zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, urzad@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 23 01 ;



Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec:
inspektor@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 30 91 w.45;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odławianie psów z terenu Gminy
Grójec w 2020 r.” WI.271.34.2019.KOI prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;


w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;



w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz na podstawie obowiązujących przepisów
wykonawczych do ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający
informuje, że w niniejszym postępowaniu:
1) nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
2) nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) rozliczenia w walutach obcych,
c) aukcji elektronicznej,
4

d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
e) określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,
f) zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
2. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie
dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych
usług. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy
zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na
ten cel. Zamówienia takie zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy
podstawowej. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w opisie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego
prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować na każdym etapie realizacji zamówienia.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odławiania psów z terenu gminy Grójec w 2020 roku w ilości
90 szt. Czynności do wykonania w ramach realizacji zamówienia:
a) przyjęcie zgłoszenia od Straży Miejskiej w Grójcu,
b) odłowienie wskazanego bezpańskiego psa, wykonanie zdjęcia psa,
c) transport pojazdem Wykonawcy odłowionego psa do weterynarza lub schroniska dla psów,
d) powiadomienie Straży Miejskiej w Grójcu o miejscu pobytu psa,
e) czipowanie odłowionego psa,
f) umieszczenie zdjęcia psa z opisem na portalu społecznościowym.
2. Odłowione psy dostarczane będą do własnego punktu weterynaryjnego Wykonawcy lub schroniska
dla zwierząt, z którym Wykonawca będzie miał podpisaną aktualną umowę. Koszty przekazania i
utrzymania zwierząt w schronisku ponosi Wykonawca. To na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek aby
posiadał umowę ze schroniskiem, które zapewni aby:
a) do schroniska dla zwierząt, przyjmowane były odłowione psy z terenu gminy Grójec
b) przyjmowane

do schroniska dla zwierząt odłowione psy objęte były opieką, polegającą na

zapewnieniu zwierzętom:
- pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się,
- karmy odpowiedniej dla psów,
- stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
c)

zapewniona została opieka weterynaryjna bezdomnym zwierzętom w okresie kwarantanny i

dalszego ich pobytu w schronisku.
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d) psy przebywające w schronisku zostały szczepione przeciwko wściekliźnie.
e) zapewniono leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących wyzdrowienie.
f) zapewniono poszukiwanie nowych właścicieli dla przyjętych zwierząt.
g) przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku ) osobom
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
h) zapewniono kastrację i sterylizację zwierząt w celu zmniejszenie ich populacji.
Wykonawca w sytuacji umieszczenia psa w schronisku będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji
zwierząt przyjmowanych do schroniska z terenu gminy Grójec.
3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami
(załącznik nr 7 do SIWZ).
4. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :
98380000-0: usługi psiarni
IV. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
V. Warunki udziału w

postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do działalności
gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie dla przewoźnika zgodnie z art.
10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań;
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie usług w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grójec zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13.
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 50 000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że prowadzi całodobowy punkt weterynaryjny
lub posiadał podpisaną umowę z całodobowym punktem weterynaryjnym, który będzie świadczył
takie usługi na rzecz Wykonawcy;
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał atestowany sprzęt i urządzenia, przy pomocy
których zwierzęta będą odławiane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz. U z 1998 r. nr 116, poz. 753);
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje pojazdem (środkiem transportu) –
min. 1 szt., przystosowanym do przemieszczania zwierząt, spełniający wymagania określone w
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.)
oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie, oraz spełniający wymagania określone w
§ 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków
przez którykolwiek podmiot.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale.
VII. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione
warunki Wykonawca spełnił.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2.

Podstawy

wykluczenia,

o

których

mowa

w

art.

24

ust.

5

pkt

1

ustawy

Pzp.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,
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w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp
lub punktu 2 niniejszej Części SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu 3
niniejszej Części SIWZ.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
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oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w oświadczeniu, o którym
mowa w punkcie 1.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Grójec wydane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XLIV/335/13,
2) wykaz posiadanego atestowanego sprzętu i urządzeń, przy pomocy których

zwierzęta będą

odławiane (załącznik nr 4 do SIWZ)
3) wykaz posiadanych pojazdów (środków transportu) wraz z fotografią przystosowanych do
przemieszczania zwierząt, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz aktach wykonawczych
wydanych na ich podstawie, oraz spełniających wymagania określone w § 2 pkt 2 Uchwały Rady
Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13 (załącznik nr 5 do SIWZ).
4) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych
określonych dla środka transportu do przewozu zwierząt;
5) kopia umowy ze schroniskiem, w którym Wykonawca będzie umieszczał odłowione psy,
6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
7) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji na potwierdzenie, że Wykonawca
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku za przestępstwa na
zwierzętach.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku za przestępstwa na
zwierzętach.
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7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Do terminu dla wystawienia powyższego dokumentu zastosowanie znajduje termin
dla wystawienia dokumentu opisany w pkt 7.
VIII. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art.22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
rozdziale VII pkt 1 SIWZ.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia,

których

wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcom

oraz

podać

firmy

podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać
podwykonawcom żadnej części zamówienia.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
IX. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu oraz Wykonawcy wykazują spełnianie
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt 4;
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie;
4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o
których mowa rozdziale VII pkt 5 SIWZ, przy czym składa je odpowiednio Wykonawca/-y,
który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale V pkt 2 SIWZ.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. W przypadku przekazywania pism faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres, numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane na stronie 1
specyfikacji.
4. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Paulina Furmańczyk – tel. 48 664 30 91 wew. 67; email: p.furmanczyk @grojecmiasto.pl
Iwona Kowalska – tel. 48 664 30 91 wew. 55; email: i.kowalska@grojecmiasto.pl
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Zmiana zostanie
doręczona Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.
XII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art.85 ust.5 ustawy Pzp).
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi obejmować przedmiot zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ na formularzu o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie i dokumentach
składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez
Wykonawcę w ofercie.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
4. Oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności;
2) ofertę opracowuje Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ. Załączniki i dokumenty powinny być
sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ;
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3) dopuszcza się złożenie oferty oraz załączników do oferty na formularzach przepisanych przez
Wykonawcę ze ścisłym zachowaniem treści otrzymanego formularza ofertowego załączników;
4) zaleca się napisanie oferty na maszynie lub komputerze. Zamawiający dopuszcza wypełnienie druku
oferty oraz załączników do oferty, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, czytelnym
pismem;
5) zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi
numerami, w prawym górnym rogu strony, w celu uniknięcia dekompletacji oferty;
6) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach)
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy;
7) poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y)
podpisującą(-e) ofertę i opatrzone datą;
8) zaleca się, aby oferta była trwale spięta;
9) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii;
10) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część (zakres) zamówienia podwykonawcom, w
ofercie musi podać, która z części zostanie im powierzona. Brak złożenia oświadczenia o
podwykonawcach zostanie uznany jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane
wyłącznie przez Wykonawcę.
5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku
pieczęci imiennej.
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503, z późn. zm.) i dołączone do
oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.
7. Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 89 ustawy
Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający uznaje za odrzuconą.
8. Zabezpieczenie oferty:
1) Wykonawca odpowiada za prawidłowość i kompletność oferty oraz materiałów przetargowych.
2) Ofertę umieszcza się w kopercie wewnętrznej zaadresowanej na adres Wykonawcy, tę zaś umieszcza
się w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego.
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9. Na obu kopertach należy dodatkowo umieścić napis: „Oferta na: Odławianie psów z terenu Gminy
Grójec w 2020 r.”. Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 31 grudnia 2019 r.
10. Koszt przygotowania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem sytuacji określonej
w art. 93 ust. 4 ustawy.
XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 22 do dnia 31 grudnia 2019 r. do
godz.10.00.
2. Oferty będą otwierane w dniu 31 grudnia 2019 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej w Urzędzie
Gminy i Miasta Grójec.
3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
4. Zmiana i wycofanie oferty:
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla
złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” /
”WYCOFANIE”.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. Opis sposobu obliczania ceny
1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać całkowitą cenę za wykonanie
zamówienia brutto.
2. W formularzu ofertowym należy wpisać wyszczególnione ceny jednostkowe netto, a następnie je
zsumować i podać wartość netto wykonania usługi za okres 12 miesięcy.
3. Należy także podać stawkę podatku VAT.
4. Wszystkie wartości (ceny jednostkowe, wartość brutto i całkowita cena za wykonanie zamówienia) mają
być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Informacje niezbędne do wyliczenia ceny:
Zakładamy, że w ciągu 2020 roku odłowionych będzie 90 psów, w tym: 50 przekazane będą do adopcji,
15 przekazane będą do schroniska, z którym Wykonawca będzie miał podpisaną umowę, 20 zwrócone
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będą właścicielom oraz 5 przeznaczonych będzie do eutanazji. Ślepe mioty nie są objęte zakresem
czynności w umowie. Należy ustalić koszty wykonania usług w poszczególnych przypadkach, przy czym
pozycje związane z adopcją i przekazaniem zwierząt odłowionych do schroniska zawierają koszty:
odrobaczenia,

odkleszczenia,

szczepień,

leczenia,

kastracji/sterylizacji,

czipowania,

karmienia,

poszukiwania nowego właściciela i wykonania czynności adopcyjnych lub transportu zwierzęcia do
schroniska. Należy w kalkulacji uwzględnić czas pracy, koszty lekarstw i szczepionek oraz czipów, koszty
karmienia i transportu, płace dla pracowników, koszty ogólne firmy i zakładany zysk. Ustalone stawki
jednostkowe należy pomnożyć przez wskazane ilości zwierząt w poszczególnych przypadkach, a następnie
obliczoną kwotę netto wpisać na druk oferty. Po dodaniu podatku VAT należy wpisać na druku oferty
kwotę brutto za całość planowanych do wykonania usług. Należy również koszty jednostkowe netto dla
poszczególnych przypadków wpisać na druk oferty. Powyższe założenia służą wyłącznie prawidłowemu
porównaniu złożonych ofert, natomiast rzeczywiste kwoty płatne w poszczególnych miesiącach zależne
będą od ilości i rodzaju rzeczywiście zgłaszanych przypadków psów do odłowienia.
6. Cena ofertowa brutto będzie obejmować wszystkie świadczenia konieczne do terminowego
i zgodnego z umową wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie
może żądać jego podwyższenia. Wynagrodzenie Wykonawcy (cena oferty) musi obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę za cały przedmiot zamówienia – odpowiada
Wykonawca, bez względu na sposób jej wyliczenia, a wiążący jest zakres rzeczowy wynikający z
warunków umowy i wymagań opisanych w SIWZ.
8. Wartość oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z uwzględnieniem należnego podatku
VAT oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego.
XVI. Opis kryteriów wyboru ofert
1. W odniesieniu do ofert, które nie podlegają odrzuceniu, przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
Cena oferty brutto – waga kryterium 60 % = 60 pkt.
Odległość siedziby Wykonawcy od Grójca – waga kryterium 20 % = 20 pkt
Czas reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 20 % = 20 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób:
1) Kryterium: Cena (brutto) [C] – 60 pkt
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najniższa cena oferty brutto
C = ----------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej

2) Kryterium: Odległość siedziby Wykonawcy od Grójca [O] – 20 pkt.
Przez termin „odległość siedziby Wykonawcy od Grójca” rozumie się faktyczną odległość siedziby
Wykonawcy od miejscowości Grójec, którą Wykonawca będzie musiał przebyć w celu wykonania usługi.
W ofercie należy wskazać cyfrowo odległość w kilometrach.
najniższa odległość oferty wyrażona w kilometrach
O = ----------------------------------------------------------------------- x 20
odległość oferty badanej wyrażona w kilometrach
2) Kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie [R] – 20 pkt.
Przez termin „czas reakcji na zgłoszenie” rozumie się czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia
przez Straż Miejską w Grójcu potrzeby/konieczności odłowienia psa do momentu przybycia na miejsce w
celu wykonania usługi. Jest to czas, który Wykonawca zadeklaruje w godzinach i otrzyma odpowiednie
punkty według poniżej tabeli:

Czas reakcji

Ilość punktów

do 2 godzin

20 pkt

do 3 godzin

10 pkt

powyżej 3 godzin

0 pkt

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (suma punktów przyznanych w oparciu o ustalone
powyżej kryteria C + O + R) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4, na stronie internetowej.
3. W przypadku wyboru – jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie,
Wykonawcy Ci mają obowiązek złożyć, przed zawarciem umowy z Zamawiającym - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego - umowę regulującą współpracę tych podmiotów.
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.
XIX. Wzór umowy
1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 7, stanowiący integralną część SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do podpisania umowy z Zamawiającym
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób - nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
3. Terminy określone w punkcie 2 nie mają zastosowania, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona tylko jedna oferta, lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza zostanie
pisemnie powiadomiony.
5. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w
następujących przypadkach:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to
niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. W
takim przypadku zmianie może ulec, np. zakres przedmiotu umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy.
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b) zwiększenia zakresu rzeczowego (w sytuacji np. pojawienia się większej ilości bezdomnych psów) na
każdym etapie realizacji zamówienia.
XX. Określenie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 punkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający przy realizacji
zamówienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę, osób wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia,
tj. prac polegających na: odłowieniu psa, wykonaniu zdjęcia psa, przetransportowaniu odłowionego psa
(dostosowanym pojazdem Wykonawcy) do weterynarza lub do schroniska, powiadomieniu Straży
Miejskiej w Grójcu o miejscu przebywania psa, umieszczeniu zdjęcia psa z opisem na portalu
społecznościowym, jeśli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni te osoby na cały okres realizacji zamówienia.
Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy lub właściwych
przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez pracownika/ów, pracodawcę
lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce
zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na
warunkach określonych w SIWZ.
3. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do wykonania
zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego
(jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie, to wymóg
Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia
czynności wskazane przez Zamawiającego,
2) Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu
oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy
realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 14 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu
zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności
wskazane przez Zamawiającego.
2) za brak realizacji wymagań określonych w niniejszej Części SIWZ Zamawiający obciąży Wykonawcę
karami umownymi, w wysokości określonej we wzorze umowy.
XXI. Środki ochrony prawnej
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
XXII. Wykaz załączników – Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ
1) Załącznik nr 1– Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (wzór);
3) Załącznik nr 3 – Informacja o podmiocie wspólnym
4) Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu (wzór);
5) Załącznik nr 5 - Wykaz pojazdów (wzór)
6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór);
7 ) Załącznik nr 7 - Wzór umowy
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Załącznik numer 1 do SIWZ

Pieczęć oferenta

……………………..……

dnia .......................

tel./fax./e-mail ...............................................................................
NIP……………………. REGON.…………………………………….
wypełnić w przypadku braku danych na pieczęci

OFERTA
dla Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu
dla zamówienia pn: „ Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.”

1. Oferuję wykonanie usługi odławiania psów z terenu gminy Grójec w 2020 roku w ilości 90 szt.,
zgodnie z postanowieniami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
Odłowione psy dostarczane będą do: własnego punktu weterynaryjnego*, punktu weterynaryjnego,
z którym mam zawartą umowę* i do schroniska, z którym mam/y podpisaną umowę o
nazwie………………. z siedzibą w………………………………..
Koszty przekazania psa do adopcji lub schroniska dotyczą:
odłowienia, odrobaczenia,
odkleszczenia, szczepień, leczenia, kastracji/sterylizacji, czipowania, karmienia, poszukiwania
nowego właściciela i czynności adopcyjnych lub transportu zwierzęcia do schroniska wskazanego
powyżej. Koszty zwrócenia psa właścicielowi dotyczą: odłowienia, karmienia i czynności
potwierdzających zwrot zwierzęcia.
* - niepotrzebne wykreślić

2. Ceny jednostkowe w poszczególnych przypadkach są następujące:
 odłowienie psa i przekazanie do adopcji
 odłowienie psa i przekazanie do schroniska
 odłowienie psa i zwrot właścicielowi
 odłowienie psa i przekazanie do eutanazji
3. Ceny oferty w poszczególnych pozycjach wynoszą:
a. odłowienie psa i przekazanie do adopcji
50 szt. x .
b. odłowienie psa i przekazanie do schroniska
15 szt. x .
c. odłowienie psa i zwrot właścicielowi
20 szt. x .
d. odłowienie psa i przekazanie do eutanazji
5 szt. x .
Wartość netto wykonania całej usługi

wynosi łącznie

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . zł = . . .
. . . zł = .
..
. . . zł = . . .
. . . zł = . . .

. . . . . . . . . . .

. zł netto
. zł netto
. zł netto
. zł netto

. . zł netto
. .zł netto
. . zł netto
. . zł netto
zł (słownie:

…………………………….) + podatek VAT . . . %. (słownie: ……………………………….)
Wartość brutto wykonania całej usługi wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
Forma płatności – przelew na konto bankowe

nr . . .
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.

. .

.

. .

. .

.

.

. .

. .

.

4. Oświadczam/y, że odległość siedziby Wykonawcy od Grójca wynosi:……….. kilometrów ;
5. Oświadczam/y, że czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia wynosi: ……… godzin

6. Oferujemy realizację zamówienia w terminie:
do dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy jej
postanowienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od otwarcia ofert.
9. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego złożyć:
a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Grójec wydane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XLIV/335/13,
b) wykaz posiadanego atestowanego sprzętu i urządzeń, przy pomocy których

zwierzęta będą

odławiane (załącznik nr 4 do SIWZ)
c) wykaz posiadanych pojazdów (środków transportu) wraz z fotografią przystosowanych do
przemieszczania zwierząt, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz aktach wykonawczych
wydanych na ich podstawie, oraz spełniających wymagania określone w § 2 pkt 2 Uchwały Rady
Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13 (załącznik nr 5 do SIWZ).
d) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych
określonych dla środka transportu do przewozu zwierząt;
e) kopię umowy ze schroniskiem, w którym Wykonawca będzie umieszczał odłowione psy,
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
g) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji na potwierdzenie, że Wykonawca
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku za przestępstwa na
zwierzętach.
11. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy powierzyć podwykonawcom w
części* (niepotrzebne skreślić)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
........................................................
podpis osoby upoważnionej

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

........................................................
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania na „……………………………………….”
działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust.1 i 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz spełniam warunki
udziału w postępowaniu, określone w SIWZ.
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego
w
SIWZ,
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia
Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się
wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, o których mowa powyżej.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik numer 3 do SIWZ

INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM

Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.
1. Oświadczamy,

że

w

skład

podmiotu

wspólnego

wchodzą

następujące

podmioty:

a) nazwa: ........................................................, z siedzibą w ....................................................., przy ulicy
.....................................................................................................................;
b) nazwa:......................................................., z siedzibą w ......................................................., przy ulicy
..............................................................................................................................;
c) ………………………………………………………………………………………………..
2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są:
a) Pan/Pani ………………………………………………………………………………………..;
b) ………………………………………………………………………………………………….;
Zakres upoważnienia wynika z załączonego pełnomocnictwa
3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………….., dnia …………………………

podpis: ……………………
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Załącznik numer 4 do SIWZ
Nazwa i adres Oferenta

WYKAZ SPRZĘTU – do odławiania zwierząt
(atestowanego posiadanego przez Wykonawcę)

Lp.

Nazwa sprzętu

Krótki rzeczowy opis wraz z
opisem atestu

Ilość

1.

2.

3.

4.

5.

6.

………………………………

................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych

data

wraz z jej/ich pieczątkami)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Nazwa i adres Oferenta

WYKAZ POJAZDÓW
(dostępnych Wykonawcy przeznaczonych do transportu/przemieszczania zwierząt)

Lp.

Nazwa pojazdu
(rodzaj i marka)

Rok produkcji

………………………………..

Podstawa
dysponowania

Uwagi
(ewentualne)

…………………………………
(podpi s osoby/osób upoważnionych
wraz z jej/ich pieczątkami)

data

- do wykazu należy załączyć fotografię pojazdu/ów
Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga aby Wykonawca posiadał min. 1 pojazd spełniający
określone wymagania
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Załącznik nr 6 do SIWZ

..........................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

o

nazwie

………………………………………………………………. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz.1843) oświadczam, że
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)

1. nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz.798 ze zm) *
2. należy do grupy kapitałowej*

……......................., dnia ....................

…………………………………………..
(podpis osoby/osób upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić (W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp.)
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Załącznik nr 7 (wzór)
Umowa nr ……./2020
ODŁAWIANIE

PSÓW Z TERENU GMINY

G R Ó J E C 2020

W dniu …………... w Grójcu zostaje zawarta umowa pomiędzy Gminą Grójec - Urzędem Gminy
i Miasta w Grójcu, reprezentowaną przez:
Dariusza Gwiazdę – BURMISTRZA
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą . . . . . . . . reprezentowaną przez:
Xxx- WŁAŚCICIELA
zwaną dalej WYKONAWCĄ.
§1
1. Umowę zawarto w wyniku zakończenia procedury przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
2. Przedmiotem umowy jest odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2020 r. i przekazywani ich do
schroniska z którym Wykonawca podpisał umowę w ilości 90 szt.
3. Czynności do wykonania w trakcie realizacji umowy: przyjęcie zgłoszenia od Straży Miejskiej
w Grójcu, odłowienie wskazanego bezpańskiego psa, wykonanie zdjęcia psa, transport pojazdem
WYKONAWCY odłowionego psa do weterynarza lub schroniska dla psów z którym Wykonawca podpisał
umowę, powiadomienie Straży Miejskiej w Grójcu o miejscu pobytu psa, umieszczenie zdjęcia psa wraz z
opisem na portalu społecznościowym. Schronisko, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę
zobowiązuje się do:
a) objęcia przyjmowanych psów opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom:
- pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się,
- karmy odpowiedniej dla psów,
- stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
b) zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w okresie kwarantanny i dalszego ich
pobytu w schronisku.
c) szczepienia przeciwko wściekliźnie psów przebywających w schronisku.
d) czipowania psów przekazanych do schroniska.
e) leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących wyzdrowienie.
f)

poszukiwania nowych właścicieli dla przyjętych zwierząt.

g) przekazywania zwierząt do adopcji ( po przebytej kwarantannie w schronisku ) osobom
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zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
h)

kastrację i sterylizację zwierząt w celu zmniejszenie ich populacji.

4. Każde uśmiercenie zwierzęcia lub jego zgon musi zostać zgłoszone zleceniodawcy w ciągu 24 godzin
wraz z dokumentacją weterynaryjną
5. Schronisko winno być zobowiązane do prowadzenia dokumentacji księgowo–finansowej z działalności
określonej w §1 pkt 3 niniejszej umowy oraz ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska.
6. Schronisko prowadzi ewidencję zwierząt w postaci wykazu zawierającego: opis zwierzęcia (wiek,
płeć, maść, fotografia), datę przyjęcia go do schroniska, nazwę i adres firmy przekazującej zwierzę
odłowione na terenie gminy Grójec, dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące
przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia schroniska (adopcja)
oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę w wyniku adopcji.
7. Usługi wykonane będą za pomocą sprzętu dostarczonego przez WYKONAWCĘ.
8. Ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej zapewnia WYKONAWCA.
9. WYKONAWCA może w szczególnych okolicznościach powierzyć okresowo wykonanie usługi
w całości podwykonawcy za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.
§2
Zadania określone w §1 pkt 3 umowy WYKONAWCA będzie realizował w oparciu o przepisy
prawa:
1. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122),
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004
r. Nr 158, poz. 1657 ),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753
),
4. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.),
5. Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019
r., poz. 2010 ze zm.),
6. Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt ( Dz. U. z 2018 r, poz. 1967 ),
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2161 ),
8. Posiadany przez WYKONAWCĘ usług status i regulamin funkcjonowania schroniska.

§3
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1. Termin wykonania zamówienia …………….. - 31.12.2020.
2. Odławianie psów prowadzić będzie z ramienia WYKONAWCY Xxxx Xxxx.
3. Nadzorować usługi z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO będzie Straż Miejska w Grójcu.

§4
1. WYKONACA zapewnia dyspozycyjność w godzinach 7.30 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia,
a w szczególnych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, również w pozostałych godzinach
doby pod nr telefonu . . . . . . . . . . .
2. WYKONAWCA przybywa na miejsce akcji w czasie do 3 godzin od chwili zgłoszenia psa.
3. Wykonanie usługi potwierdzane będzie każdorazowo protokołem odłowienia psa, podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
4. Odłowione psy zwracane będą właścicielom, przekazywane do schroniska z którym Wykonawca ma
podpisaną aktualnie umowę lub oddawane do adopcji.
5. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU dokument zwrotu psa właścicielowi, protokół
odłowienia psa, dokument eutanazji psa, przekazania psa do schroniska lub adopcji wraz z fakturą
miesięczną za wykonaną usługę. Dokumenty winny zawierać charakterystykę zwierząt (rasa, kolor sierści,
płeć, zdjęcie).
§5

1. Wartość zamówienia wynosi . . . ….. . zł netto + …. % VAT = ………….. zł brutto.
2. Ceny jednostkowe poszczególnych czynności:
a. odłowienie psa/suki i przekazanie do adopcji
. . . . zł
b. odłowienie psa/suki i przekazanie do schroniska
. . . . zł
c. odłowienie psa/suki i zwrot właścicielowi
. . . . zł
d. odłowienie psa/suki i przekazanie do eutanazji
. . . . zł
3. WYKONAWCA złoży fakturę co miesiąc w kwocie wynikającej ze stawek zawartych w § 4 ust. 2
umowy i ilości odłowionych psów, a ZAMAWIAJĄCY wypłaci wynagrodzenie w ciągu 14 dni od dnia
złożenia faktury przez WYKONAWCĘ.
4. Ceny jednostkowe wymienione w § 5 ust. 2 pkt a-b umowy dotyczą wykonania następujących
czynności i związanych z nimi kosztów: odłowienie, transport, odrobaczenie, odkleszczenie, szczepienie,
leczenie, kastracja/sterylizacja, czipowanie, karmienie, poszukiwanie nowego opiekuna i czynności
adopcyjne lub transport zwierzęcia do schroniska z którym Wykonawca ma podpisaną aktualnie umowę.
5. Ceny jednostkowe wymienione w § 5 ust. 2 pkt c umowy dotyczą wykonania następujących czynności i
związanych z nimi kosztów: odłowienie, karmienie i czynności potwierdzające zwrot zwierzęcia
właścicielowi.
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§6
1.
W razie zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 3 godzin, WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia netto za każdy
dzień opóźnienia, licząc czas od momentu zgłoszenia.
2.
Za niewykonanie w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę zobowiązania z części XX pkt 5 i 6
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 1.000 zł
3. WYKONAWCA może odstąpić od umowy pod warunkiem uiszczenia ZAMAWIAJĄCEMU kary
umownej w wysokości 10% wartości zamówienia netto.
4. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie przystąpi do
wykonania usług w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, wykonuje je w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.
5. W razie nie wykonania umowy zgodnie ze sztuką, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do
odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2.Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
3.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron
umowy.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:
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