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ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA  ZŁOTÓW 

ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W 

TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W 

PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  NA WYKONANIE USŁUG: 

 

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz 

utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 
 

Kod CPV:  85.20.00.00-1,  98.38.00.00-0 
 

 

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2013 r., poz. 907, ze zmianami), zwana dalej ustawą. 

 

 

                                                                                                            Zatwierdzam: 

  

 

 

 

 

Złotów, grudzień 2014 r. 



I. Zamawiający: 

Gmina Złotów  
Adres: ul. Leśna , 77-400 Złotów 

Telefon: (67)  263 53 05 

Telefax: (67)  263 53 05 

 e-mail: zlotow@gminazlotow.pl    

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego - art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     

(Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. 

z 2013 r.,  poz. 885 z późn. zm.)  

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia nie uregulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

III. Przedmiot zamówienia: 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i 

środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia 

wyłapywanym zwierzętom.  

2. Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt w odpowiednich warunkach 

i zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych  

tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr, odpowiednie oświetlenie, oddzielenie zwierząt agresywnych 

od zwierząt nie przejawiających takiej cechy. 

3. Wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej 

porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu 

żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

4. Poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami  

w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca 

pobytu oraz do informowania tych osób o danym zwierzęciu, instruowania ich o zasadach 

opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach, nawykach i zwyczajach.  

5. Zawieranie na piśmie pod rygorem nieważności umów cywilnoprawnych na podstawie 

których osoby określone w punkcie poprzedzającym będą przyjmować zobowiązanie do 

zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych 

zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu, przechowywania tych umów i 

prowadzenia ich ewidencji oraz okazywania umów i ewidencji na każde żądanie osób 

upoważnionych przez Zamawiającego.  

6. Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt w sposób polegający na opisaniu danego 

zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i numer czip) daty jego przyjęcia, historii jego pobytu, dane 

dotyczące prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia schroniska 

z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska, w przypadku śmierci zwierzęcia podanie 

przyczyny śmierci.  



7. Oznaczanie numerem identyfikacyjnym przebywających w schronisku zwierząt poprzez 

czipowanie.  

8. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt  

(w szczególności na cyfrowych nośnikach danych) i przekazywania jej Zamawiającemu (raz 

w miesiącu wraz z fakturą) w celu umieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.  

9. Bezzwłoczne informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego  

o zabraniu danego bezdomnego zwierzęcia przez daną osobę do swojego miejsca pobytu.  

10. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczególności:  

a) przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do jego stanu 

zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii),  

b) podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych 

i zewnętrznych,  

c) sterylizacja, 

d) podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami 

lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia, 

e) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu 

w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia go przed 

zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do zdrowia i 

sprawności.  

11.W przypadku zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych lub chorych, 

niebezpiecznych (agresywnych), stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich wyłapania w możliwie najkrótszym czasie, nie 

przekraczającym 60 minut od chwili zgłoszenia telefonicznego, e-mailem lub faxem. 

W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w 

czasie zadeklarowanym w ofercie przetargowej. 

12. Utylizacja padłych bezdomnych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13*. Przejęcie i transport bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Złotów 

przebywających w schroniskach w Pile i w Złotowie, w ilości około 36 psów. Zamawiający 

zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to 

będzie z ilości zwierząt przebywających w hotelu lub w schronisku dla zwierząt na dzień 

rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku postępowania o zamówienie 

publiczne. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat z 

tego tytułu. 

*zapis dotyczy przypadku zmiany dotychczasowego  Wykonawcy usługi. 

 

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.), Ustawą z dnia 11 

marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 

U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), Ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. 

zm.). 

Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Złotów 

z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada. 

 



IV. Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31.12.2016 r. 

 

V. Warunki stawiane wykonawcom oraz sposób dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
V.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 

Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych   

V.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków . 

1. Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. V.1. dokonywana będzie przez 

zamawiającego na podstawie oświadczeń oraz pozostałych dokumentów wymienionych w 

rozdz. VI  wg formuły spełnia/nie spełnia.  

2 Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.  

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
VI.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust 1 ustawy należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

VI.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert; 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  wykonawcami: 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa 

w pkt 1, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Stanowisko: Inspektor Urzędu Gminy 

Imię i Nazwisko: Emilia Piechowska-Ciozda 



fax: (67) 263 53 05,   

e-mail: emilia@gminazlotow.pl 

 

W sprawach dotyczących procedury prowadzonego postępowania: 

Longin Tomasz 

fax: (67) 263 53 05  

e-mail: przetarg@gminazlotow.pl 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą: 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy  

(pieczęć). 

 

OFERTA 
 

„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 30 grudnia 2014 r. godz. 13
15

 

2. Podpisy: 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w 

obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców 

albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Pełnomocnika,  

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących 

mailto:przetarg@gminazlotow.pl


odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 

dołączyć tłumaczenie na język polski. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

6. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ). 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt 1 niniejszej SIWZ 

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

e)  

8. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.                                           

 



XI. Miejsce i termin składania ofert:  
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów, w 

sekretariacie. 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 30 grudnia 2014 r. o godzinie 13
00

. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2014 r. o godzinie 13

15
 w siedzibie 

Zamawiającego. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty związane z realizacją zamówienia: 

wyłapanie zwierzęcia, transport, utrzymanie w schronisku, w tym wyżywienie, szczepienia, 

leczenie, znakowanie (czip), obsługa biurowa itp. 

3. Rozliczenie za usługi będzie następować wg faktycznie wykonanych usług. 

4. Ceny jednostkowe netto określone w ofercie będą niezmienne w okresie realizacji 

zamówienia. 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi 

kryteriami i ich wagą 

                                          cena  -   90% 

 

liczba punktów( C ) liczona będzie w następujący sposób : 

  

                         cena ofert najtańszej  

   C1 =-------------------------------    x 0,9 x 10pkt 

           cena oferty badanej  

 

czas realizacji wyłapania zwierząt ( z wyjątkiem zwierząt rannych w wypadkach 

komunikacyjnych lub chorych, niebezpiecznych (agresywnych) stanowiących zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi) – 10% 

 

                         punkty uzyskane przez wykonawcę
* 

   C2 =-----------------------------------------------    x 0,1 x 10pkt 

                                100  

 

 
* wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym czas złapania, przewozu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Złotów do schroniska. 

 

Czas złapania, przewozu bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Złotów   

Sposób 

punktacji 

8 godzin 25 punktów 

6 godzin 50 punktów 

4 godziny 75 punktów 

2 godziny 100 punktów 
 

 

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie 

na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt 1.  



3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w 

obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

    a/ jest niezgodna z ustawą; 

    b/ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

    c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

        nieuczciwej konkurencji; 

    d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

    e/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

       zamówienia; 

    f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

    g/ wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

       poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3; 

    h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.  

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a/ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

c/ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  lub 

wykonanie zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz  nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c/ terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 



a/ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane elektronicznie lub faksem, 

b/ w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą. 

6. W przypadku, gdy wybrany wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XVII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XVIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. 

XIX. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o 

których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

XX. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego: 
1. Adres poczty elektronicznej: zlotow@gminazlotow.pl 

2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl 

XXI. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 

XXIV. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

XXV. Zamawiający zastrzega, że wykonanie zamówienia nie może być 

powierzone podwykonawcom. 

XXVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

XXVII. Zmiany, które mogą zostać wprowadzone do treści umowy w 

sprawie zamówienia publicznego: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

przypadku: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony.  



dostosowania do obowiązujących zapisów i warunków Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotów (dotyczy to 

ewentualnych zmian wprowadzanych do Programu). 

3) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

ze szczegółowym opisem,  

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),  

c) zmiany danych teleadresowych,  

d) zmiana obowiązującej stawki VAT.  

 

XXVIII. Środki prawne przysługujące wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 
 

Załączniki: 

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty.  

2. Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1. 

3. Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej. 

4. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                                          

                                                                                                    Gmina Złotów 

                                                                                        ul. Leśna 7 

                                                                                     77-400 Złotów 

 

Oferta 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt. 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

warunków zamówienia.  

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę : ………….……..………… zł 

brutto 
słownie złotych ……………………………………………..…………………………… na którą 

składają się niżej wyszczególnione ceny jednostkowe, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy.  

Lp Wyszczególnienie Cena jednostkowa 

netto 

Podatek VAT 

 w wysokości 

Wartość    

jednostkowa brutto 

1 2 3 4 5  

1 Pobyt i utrzymanie jednego psa  za 

jedną dobę z  wymaganą obsługą,  

w tym weterynaryjną 

  

 

…..% …… zł 

 

2 Pobyt i utrzymanie jednego kota  za 

jedną dobę  

z wymaganą obsługą,  w tym 

weterynaryjną 

  

 

…..% …… zł 

 

3 Wyłapanie i dostarczenie do 

schroniska 1 zwierzęcia 

  

…..% …… zł 

 

4 Wyłapanie w tym samym miejscu i 

czasie oraz transport do 

schroniska więcej niż 

1 zwierzęcia – za pierwsze zwierzę 

  

 

…..% …… zł 

 

4 a za każde kolejne zwierzę  
 

  

…..% …… zł 

 

5 Odbiór 1 zwierzęcia lub więcej w 

tym samym miejscu 

 i czasie oraz ich transport do 

schroniska 

  
 

…..% …… zł 

 

 

2. Czas realizacji wyłapania zwierząt ( z wyjątkiem zwierząt rannych w wypadkach 

komunikacyjnych lub chorych, niebezpiecznych (agresywnych) stanowiących zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi) - ………………….godzin. 

 

3.*
) 
 Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom: 

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

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

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

(zakres powierzonego zadania) 

 



4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy 

się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w tym: 

a. termin wykonania umowy,   

b. warunki płatności zgodnie z warunkami umowy. 

 

7.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na 

poniższy adres: 

 

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

nr tel......................................... nr fax: ........................................................... 

e mail ..……………………………………………………………………… 

 

*) jeśli nie dotyczy  należy wpisać „nie dotyczy”  

 

 

 

 

 

                                                                             ……………………………………….…… 

……….…….................................... 
                 Miejsce i data                                                             Podpis i pieczęć       

                                                                                           osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania    

                                                                                                                          Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na: Wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz utrzymywanie ich w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie   zamówienia; 

 

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                          
......................................................   

       pieczątka nagłówkowa Wykonawcy        

....................................          
        miejscowość i data 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ*/ 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dostaw: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz 

utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt”, oświadczam, że 

Wykonawca, którego reprezentuję: 

 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej* 
* niewłaściwe skreślić 

 

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

  pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić 
poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku 
przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić. 
 
Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

  

  

 

 

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

  pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy             



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Umowa nr ZP.272.05.2014.U 

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu …….....................2015 r., po 

przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

pomiędzy: 

       

 Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

reprezentowaną przez: 

        Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Schilling     

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a .................................................................................................................................................... 

z siedzibą :..................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

1/.................................................................................................................................................... 

2/........................................................................................................................... ......................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

§ 1 

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

wykonaniu usług: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz 

utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

 

2. Zakres świadczonych  usług będących przedmiotem umowy obejmuje: 

a/ Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i 

środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia 

wyłapywanym zwierzętom.  

b/ Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt w odpowiednich warunkach 

i zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych  

tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr, odpowiednie oświetlenie, oddzielenie zwierząt agresywnych 

od zwierząt nie przejawiających takiej cechy. 

c/  Wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej 

porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu 

żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

d/ Poszukiwaniu osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami  

w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby do swojego miejsca 

pobytu oraz do informowania tych osób o danym zwierzęciu, instruowania ich o zasadach 

opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach, nawykach i zwyczajach.  

e/ Zawierania na piśmie pod rygorem nieważności umów cywilnoprawnych na podstawie 

których osoby określone w punkcie poprzedzającym będą przyjmować zobowiązanie do 

zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych 

zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu, przechowywania tych umów i 

prowadzenia ich ewidencji oraz okazywania umów i ewidencji na każde żądanie osób 

upoważnionych przez Zamawiającego.  



f/ Prowadzeniu ewidencji bezdomnych zwierząt w sposób polegający na opisaniu danego 

zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i numer czip) daty jego przyjęcia, historii jego pobytu, dane 

dotyczące prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia schroniska 

z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska, w przypadku śmierci zwierzęcia podanie 

przyczyny śmierci.  

g/ Oznaczanie numerem identyfikacyjnym przebywających w schronisku zwierząt poprzez 

czipowanie.  

h/ Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt  

(w szczególności na cyfrowych nośnikach danych) i przekazywania jej Zamawiającemu (raz 

w miesiącu wraz z fakturą) w celu umieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.  

i/ Bezzwłocznym informowaniu osoby upoważnionej przez Zamawiającego  

o zabraniu danego bezdomnego zwierzęcia przez daną osobę do swojego miejsca pobytu.  

j/ Zapewnieniu opieki weterynaryjnej w tym w szczególności:  

- przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do jego stanu 

zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii),  

- podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych 

i zewnętrznych, 

- sterylizacja, 

- podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza 

weterynarii dla danego zwierzęcia, 

- zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w 

każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia go przed 

zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do zdrowia i 

sprawności.  

k/ W przypadku zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych lub chorych, 

niebezpiecznych (agresywnych), stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich wyłapania w możliwie najkrótszym czasie, nie 

przekraczającym 60 minut od chwili zgłoszenia telefonicznego, e-mailem lub faxem. 

W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w 

czasie zadeklarowanym w ofercie przetargowej. 

l/ Utylizacja padłych bezdomnych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ł/ *Przejęcie i transport bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Złotów 

przebywających w schroniskach w Pile i w Złotowie, w ilości około 36 psów. Zamawiający 

zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to 

będzie z ilości zwierząt przebywających w hotelu lub w schronisku dla zwierząt na dzień 

rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku postępowania o zamówienie 

publiczne. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat z 

tego tytułu. 

*zapis dotyczy przypadku zmiany Wykonawcy usługi. 

3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.), Ustawą z dnia 11 

marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 

U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), Ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. 

zm.). 



§ 2 

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi miejscami w schronisku dla zwierząt, 

potencjałem technicznym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, 

odpowiednie kwalifikacje i znajomość obowiązujących przepisów prawa do należytego 

wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne 

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie 

przyjętych w niej zobowiązań. 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli ilości i warunków 

pobytu  zwierząt w schronisku, wyłapanych z terenu Gminy Złotów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy podczas kontroli poprzez wyznaczenie osoby 

posiadającej wiedzę i kompetencję w zakresie będącym przedmiotem umowy, która 

będzie udzielać stosownych wyjaśnień. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Złotów mogą być 

bezpłatnie zabierane ze schroniska dla zwierząt do adopcji przez osoby chętne. 

 

§ 4 

1. Zamawiający ponosi następujące koszty wynikające z § 1 niniejszej umowy tj.: 

 

a) za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia – psa z wymaganą obsługą, w tym 

weterynaryjną za jedną dobę:  

Kwota netto zł VAT …. %) Kwota brutto zł 

……………. ……………. ……………. 

(słownie złotych: ……………………………………………………….),  

 

b) za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia – kota z wymaganą obsługą, w tym 

weterynaryjną za jedną dobę:  

Kwota netto zł VAT (…….. %) Kwota brutto zł 

………… ……………. ……………… 

(słownie złotych: ……………………………………………………….), 

 

c) za wyłapanie i dostarczenie do schroniska 1 zwierzęcia: 

Kwota netto zł VAT (…. %) Kwota brutto zł 

…………….. ………………. ……………… 

(słownie złotych: ………………………………………………………..), 

 

d) za wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska 

więcej niż 1 zwierzęcia – za pierwsze zwierzę: 

Kwota netto zł VAT (…… %) Kwota brutto zł 

……………… ……………… ……………. 

(słownie złotych: …………………………..……………………………..), 

 

 

 

za każde kolejne zwierzę  

Kwota netto zł VAT (……. %) Kwota brutto zł 

……………. …………….. ……………. 

(słownie złotych: ………………………………………………………….), 

 



e) za odbiór 1 zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie oraz ich 

transport do schroniska 
f)  

Kwota netto zł VAT (………%) Kwota brutto zł 

…………… ……………. …………… 

  (słownie złotych: …………………………………………………………), 

 

g) Stawki opisane w powyższych punktach dotyczą psów i kotów. W przypadku innych 

bezdomnych zwierząt (z wyłączeniem zwierząt dzikich) stawka za wyłapanie, 

dostarczenie i utrzymanie zwierzęcia ustalona będzie indywidualnie dla każdego 

przypadku.  

2. W przypadku wyłapania i odbioru matki z młodymi koszty wyłapania będą liczone jak dla  

2 szt. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez 

Wykonawcę będzie niemożliwe, koszty w wysokości 50 % kosztów, o których mowa  

w ust. 1 pkt „c” niniejszego paragrafu, ponosi Zamawiający. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie 

miesięczne, za który jest ono należne zawierającą określenie danej czynności,  

wg faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu po cenach jednostkowych i na 

warunkach zaoferowanych w ofercie przetargowej wraz z załącznikami, o których mowa 

w ustępie 5 niniejszego paragrafu. 

5. Podstawą zapłaty faktury jest dostarczenie dokumentacji fotograficznej wszystkich 

wyłapanych w danym miesiącu zwierząt w postaci cyfrowej oraz załącznika 

zawierającego:   

1) wykaz wyłapanych zwierząt w danym miesiącu, 

2) wykaz zwierząt z podaniem numeru czip przebywających w schronisku wyłapanych  

z terenu Gminy Złotów na koniec danego miesiąca, 

3) wykaz zwierząt oddanych do adopcji w danym miesiącu, 

4) wykaz zawierający ilość zwierząt poddanych eutanazji bądź padłych, 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu będzie wypłacane  

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od daty 

otrzymania faktury wraz z dokumentacją fotograficzną oraz załącznikami, o których 

mowa w ustępie poprzedzającym.  

7. Błędnie wystawiona faktura lub brak dokumentacji fotograficznej lub któregokolwiek  

z załączników, o których mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu spowoduje naliczenie 

ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub brakujących dokumentów.  

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w okresie obowiązywania niniejszej umowy - 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

bądź osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem zobowiązań przyjętych na 

podstawie niniejszej umowy i okazywać ją niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego 

lub upoważnionej przez niego osoby. 

 

§ 6 

Niezależnie od postanowień umowy, Wykonawca zobowiązuje sie w każdym czasie  

w okresie jej obowiązywania do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego bądź osób 

przez niego upoważnionych o konieczności podjęcia działań wymaganych przez 



obowiązujące przepisy prawa przeciwdziałaniu epidemii, pandemii oraz chorobom zakaźnym 

roznoszonym przez zwierzęta. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje sie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

a) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w całości albo w części w następstwie 

okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości  

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

b) Jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego przewyższają wysokość zastrzeżonej 

kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pozostałej części 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………. r. do dnia 31.12.2016 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym:  

a. w przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę Zamawiający 

zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od 

umowy wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań  

przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin  

z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony  

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

b. w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

c. w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego (również 

naprawczego), likwidacyjnego, 

d. w razie zaistnienia sytuacji utraty zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub zezwolenia w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.  

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych 

datą oraz kolejnymi numerami. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana ta będzie 

dotyczyła:  

4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

5) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony.  

dostosowania do obowiązujących zapisów i warunków Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotów (dotyczy to 

ewentualnych zmian wprowadzanych do Programu). 

6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami:  

e) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

ze szczegółowym opisem,  



f) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),  

g) zmiany danych teleadresowych,  

h) zmiana obowiązującej stawki VAT.  

2.  Warunki dokonania zmian: 

1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 

2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 

- opisze zaistniałe okoliczności, 

- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie  

  Wykonawcy 

3) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

§ 10 

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 12 

Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie 

niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
 

WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


