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ROZDZIAŁ I:

DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Dane Zamawiającego:
Zamawiający:
Gmina Pabianice
Siedziba Zamawiającego:
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Tel. 42 213 96 60,
Adres strony internetowej: www.bip.pabianice.gmina.pl
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl
Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: OŚN.271.15.2018
1.2. Klauzula informacyjna:
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:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gmina Pabianice,
z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Pabianice poprzez email: iod@pabianice.gmina.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pabianice”, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
4) 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 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) 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, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia
roszczeń;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) 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 tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
1.3. Informacje wstępne:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
2) dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych;
3) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
4) przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, odrębną umową/umowami z Wykonawcą w trybie
zamówienia z wolnej ręki, do wysokości nie większej niż 30% zamówienia
podstawowego, polegających na świadczeniu usług tego samego rodzaju jak usługi,
opisane w rozdziale III niniejszego SIWZ w zakresie wyłapywania , transportu i
utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice;
5) nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej;
6) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
7) nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów;
8) nie ustala przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty oraz nie
dopuszcza takiej możliwości;
9) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji
określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp;
10) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia, niemniej żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
które wykonawca powierzy podwykonawcy oraz danych podwykonawcy;
11) wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na pełny etat, w oparciu o
umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na:
- opiece nad bezdomnymi zwierzętami z wyłączeniem opieki weterynaryjnej;
Okres zatrudnienia osób przewidzianych do realizacji w/w czynności powinien być
nie krótszy niż termin realizacji zadania
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o
których mowa powyżej; sposób dokumentowana zatrudnienia osób, o których mowa
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12)
13)
14)
15)

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – określa wzór umowy stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ;
informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a
Wykonawcą będą prowadzone w PLN;
nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia;
nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp;
najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie badania czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu – w zgodzie z zapisami art. 24aa ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ II:
2.1.

2.2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ), prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej w
treści SIWZ ustawą Pzp.
W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

ROZDZIAŁ III:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wyłapywania , transportu i utrzymania
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice.
Zakres przedmiotu zamówienia :
a) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt,
b) zapewnienie wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu
gminy
c) prowadzenie działań mających na celu znalezienie bezdomnym zwierzętom
właścicieli,
d) zamieszczanie na stronie internetowej schroniska informacji ze zdjęciem i opisem
zwierzęcia odłapanego na terenie gminy ,
e) oddawanie zwierząt do adopcji i informowanie Zamawiającego o ilości oddanych do
adopcji zwierząt,
f) prowadzenie ewidencji zwierząt wraz z nr identyfikacyjnym i przekazywania jej na
bieżąco przynajmniej raz w miesiącu Zamawiającemu,
g) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi:
- kwarantanna 14-dniowa,
- odrobaczanie,
- szczepienie,
- leczenie
- zabiegi sterylizacji albo kastracji, znakowanie poprzez wszczepianie mikroprocesora,
usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt,
- w drastycznych beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia.
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h) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
po zgłoszeniu przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Pabianice wraz z ich transportem.
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do odławiania niezwłocznie, jednak
nie później niż w ciągu 12 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez
zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przy odławianiu zwierząt do:
- posługiwania się dopuszczonymi do obrotu prawnego urządzeniami i środkami o
ile przepisy wymagają takiego dopuszczenia, niestwarzającymi zagrożenia dla życia,
zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom,
- stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w
ustawie o ochronie zwierząt.
i) współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia opieki za psy odłapane z terenu gminy
Pabianice w latach 2007-2018 będące dotychczas w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-SzkoleniowoAdopcyjne Longin Siemiński w Wojtyszkach, w ilości 44 szt., będące własnością gminy
Pabianice. Zamawiający zastrzega, że ilość psów do przejęcia może ulec zmianie, a
wynikać to będzie z rzeczywistej ilości psów przebywających w schronisku na dzień
rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
Transport zwierząt do siedziby Wykonawcy zapewni Zamawiający.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego przeprowadzenia adopcji 10 psów w
trakcie trwania realizacji zamówienia.
3.4. Kod CPV: 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1, 85.21. 00.00-3

ROZDZIAŁ IV:

WARUNKI FINANSOWE ROZLICZEŃ

4.1.

Rozliczenie finansowe następować będzie w okresach miesięcznych, na podstawie
zaoferowanych cen jednostkowych.

4.2.

Podstawą wystawienia faktury będą miesięczne raporty i informacje Wykonawcy, o
których mowa w par. 1 punkt 2 lit. b) wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ.

4.3.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

4.4.

Wykonawca wystawia fakturę na: Gminę Pabianice, z siedzibą: 95-200 Pabianice,
ul. Torowa 21, (Odbiorca: Urząd Gminy Pabianice).

4.5.

Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne na realizację zamówienia środki
finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Pabianic.

ROZDZIAŁ V:
5.1.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2019 r.
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ROZDZIAŁ VI:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp,
Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, wydanego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) w formie decyzji
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce
świadczenia usług;
- aktualne zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego
przez właściwe organy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454);
- aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność
nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego
właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie;
c)

zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: dysponuje w celu wykonania
zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu
lub urządzeniami technicznymi ( wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami) a w szczególności:
-co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,
-sprzętem do wyłapywania zwierząt
6.2.

6.3.

6.4.

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 realizacje zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki, o których mowa w ust. 6.1 punkt 2 lit. c) niniejszej SIWZ zostaną spełnione,
jeżeli Wykonawcy spełniają te wymagania łącznie. Natomiast każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak
podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.
6.1. punkt 2 lit. c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
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nim stosunków prawnych.
6.5.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust.
6.4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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.
W treści zobowiązania powinien być określony:
– zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
– sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia;
– zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23
ustawy Pzp.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa powyżej,
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:
– zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
– zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 6.4.

6.6.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:
1) nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w Rozdziale VI ust. 6.1.
pkt 2 niniejszej SIWZ;
2) nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt.
13-23 ustawy Pzp, w trybie i na warunkach określonych w ust. 7 – 10 cytowanego
artykułu ustawy.

6.7.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

6.8.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4
ustawy Pzp.

6.9.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
według formuły spełnia - nie spełnia.

ROZDZIAŁ VII:

7.1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego, wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
n/w oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
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7.1.2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z
postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach z ust. 7.1.1. oraz 7.1.2. niniejszej SIWZ
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5. pkt 1 niniejszej
SIWZ (jeżeli dotyczy).
Uwaga: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (RP) zobowiązany jest do złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 7.1. na tych samych
zasadach co wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP.

7.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.1. niniejszej SIWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.

7.3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w ust. 7.1. niniejszej SIWZ.

7.4.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 7.1.2. niniejszej SIWZ.

7.5.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale
VI ust. 6.1. pkt 2) niniejszej SIWZ:

- koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. dokumenty
wymienione w Rozdziale VI ust. 6.1. pkt 2) litera a) SIWZ;
-wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI
ust. 6.1 pkt 2) litera c) SIWZ- Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7.6.

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 żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
7.7.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę:
1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7.5. niniejszej
SIWZ (§ 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)), w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
2) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7.5. niniejszej SIWZ (§ 2,
§ 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).), które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.

7.8.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.9.

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016 r. poz.1126).

7.10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w ust. 7.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.11. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących
podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy, które powinny być przedstawione w
oryginale.
7.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
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ROZDZIAŁ VIII: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIO-NYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
8.1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale
VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziana jest wyłącznie
forma pisemna.

8.2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać
się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. OŚŃ.271.15.2018

8.3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być kierowane na adres Zamawiającego: ul. Torowa 21,
95-200 Pabianice.

8.4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
gmina@pabianice.gmina.pl, a faxem na nr 42 213 96 60.

8.5.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pomocą faxu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 8.7. niniejszej SIWZ.

8.9.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest: młodszy referent – Małgorzata Szczerkowska tel. 42 213 96 60, e-mail:
malgorzata.szczerkowska@pabianice.gmina.pl
ROZDZIAŁ IX:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ X:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
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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.
ROZDZIAŁ XI:

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VII ust. 7.1. niniejszej SIWZ (w zakresie,
którym dotyczą danego Wykonawcy);
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5. pkt 1 niniejszej
SIWZ (jeżeli dotyczy);
11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami
i parafowana, a cała oferta była w trwały sposób połączona, w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
11.9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i opisać w
następujący sposób:
Oferta w postępowaniu na
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pabianice”
- Nie otwierać przed 19.12.2018 r. godz. 11:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.
11.14. Zamawiający informuje, iż w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
11.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
11.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy
Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XII:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12.1. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy
oraz opisem zgodnym ze wskazówkami określonymi w Rozdziale XI niniejszej
SIWZ, i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Torowej 21 w Pabianicach
lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego do dnia 19 grudnia 2018 r.
do godz. 11:00 (uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby
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Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską).
2) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną zwrócone wykonawcom.
12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego.
Uwagi:
1) Przedłużenie terminu składania ofert:
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zgodnie z przepisami ustawy
Pzp przedłużyć termin składania ofert, np. w celu umożliwienia wykonawcom
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub
uzupełnień dotyczących SIWZ.
2) Tryb otwarcia ofert:
a) otwarcie ofert jest jawne,
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwy (firmy), oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
d) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
– kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
– firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
– ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach,
e) w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
f) Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie,
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek,
– inne omyłki polegające na niezgodności z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

ROZDZIAŁ XIII:

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, oferowanej
ceny za wykonanie zamówienia.
13.2. Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem
umowy określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca umieszcza uzyskane wartości
(brutto, podatek VAT) w formularzu ofertowym (Podana przez Wykonawcę cena oferty
stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia).
Uwaga: Zamawiający wymaga aby dla skalkulowania ceny oferty zostały przyjęte
szacunkowe maksymalne założenia dotyczące liczby zwierząt do utrzymania oraz
liczby zwierząt do odłowień i transportu (stosowne założenia zawiera formularz
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ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) w okresie realizacji zamówienia.
Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy ogółem zależeć będzie od
rzeczywistego zakresu wykonanej usługi i będzie obliczona na podstawie cen
jednostkowych netto, wymienionych przez Wykonawcę w tabeli formularza
ofertowego.
13.3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia: poniżej 0,5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 0,5
należy zaokrąglić w górę).
13.4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
13.5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych
polskich (PLN).
13.7. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę i nie
może jej zmieniać.
13.8. Zaproponowana przez wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie
podlega zmianom. W trakcie realizacji umowy.
13.9. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).
13.10. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XIV:

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

14. 1. Kryteriami oceny ofert są:
1) kryterium ,,CENA” C – waga 60%;
2) kryterium ,,DODATKOWE ADOPCJE” A – waga 40%;
14. 2. Ocena ofert będzie wykonywana wg. następujących zasad:
1) kryterium ,,CENA” o wadze 60% - C – wg poniższego wzoru:
najniższa cena oferty spośród złożonych ofert
C = --------------------------------------------------------------------- x 60
cena badanej oferty
2) kryterium „DODATKOWE ADOPCJE” o wadze 40% – A:
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „DODATKOWE ADOPCJE” za
zadeklarowanie przez Wykonawcę do wykonania dodatkowych adopcji, ponad 10
wymaganych obligatoryjnie, opisanych w Rozdziale III ust. 3 pt: Opis przedmiotu
zamówienia, według poniższych zasad:
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-Zamawiający zastrzega, iż punktował będzie zadeklarowanie nie więcej niż 20
dodatkowych adopcji.
-Za każdą jedną dodatkową adopcję Zamawiający przyzna Wykonawcy 2 punkty,
maksymalnie Wykonawca może otrzymać w tym kryterium 40 punktów.
- Zero punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca nie
zadeklaruje skutecznego przeprowadzenia żadnej dodatkowej adopcji poza
wymaganymi obligatoryjnie w opisie przedmiotu zamówienia.
14.3. Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium będzie zaokrąglona do
drugiego miejsca po przecinku.
14.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą
liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych wyżej kryteriów oceny ofert, tj. C + A.
14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
14.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91
ust.4 ustawy Pzp).
ROZDZIAŁ XV:

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, w
którym wskaże osoby, które skieruje do wykonania czynności określonych w
Rozdziale I ust. 1.3. punkt 11 niniejszej SIWZ, według zasad określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
15.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
15.4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ.
15.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
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15.6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
15.7. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust.
15.7. pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
15.9. Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w ust. 15.7. pkt 1 i 4 na stronie
internetowej.
15.10. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w ust. 15.7., jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
ROZDZIAŁ XVI:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

16.1. Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVII: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.
17.1. 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 powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XVIII: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA – WZÓR UMOWY,
W TYM DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W UMOWIE ORAZ KARY
UMOWNE.
18.1 Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ– z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w
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załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp).
18.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości istotnej zmiany umowy.

Strony dopuszczają
możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian
danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

18.3. Kary umowne:
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ– Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z
postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych,
Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie o pozostawaniu członkiem grupy kapitałowej,
Załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych,
Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy,
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
…………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………..…,
NIP…………………………………………..…
Telefon………………………, fax………………………,
e-mail ………………………………...
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pabianice”
I. Oferujemy:
1. 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

1
1

2

2
Pobyt i utrzymanie
jednego zwierzęcia za
jedną dobę z wymaganą
obsługą opisaną w SIWZ
Wyłapanie (odłowienie) i
dostarczenie
do
schroniska jednego
zwierzęcia wraz z opieką
weterynaryjną opisaną w
SIWZ

Cena
jednostkowa
netto

3

Podatek VAT Wartość
w wysokości jednostkowa
brutto

4
…..% ……
zł
…..% ……
zł

5

Szacowany maksymalny Razem brutto
zakres/wielkość jaki
należy przyjąć tylko
i wyłącznie do wyliczenia
ceny

6
do wyliczenia ceny oferty
należy przyjąć 48
zwierząt x 365 dni

do wyliczenia ceny oferty
należy przyjąć
15 zwierząt

Razem cena oferty
Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby dla skalkulowania ceny oferty zostały przyjęte
maksymalne szacunkowe założenia dotyczące liczby zwierząt do pobytu i utrzymania
wraz z wymaganą obsługą (pozycja nr 1 w tabeli) oraz liczby zwierząt do odłowień i
transportu wraz z opieką weterynaryjną (pozycja nr 2 w tabeli) w okresie realizacji
zamówienia. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy ogółem w trakcie
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realizacji umowy nie może być wyższa niż wskazana w formularzu ofertowym i zależeć
będzie od rzeczywistego zakresu wykonanej usługi i będzie obliczona na podstawie cen
jednostkowych netto, wymienionych przez Wykonawcę w tabeli formularza
ofertowego.
2)deklarujemy /nie deklarujemy skuteczne przeprowadzenie dodatkowych adopcji w
2019r. w ilości ………….. (należy wpisać liczbę)

.II. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie
wnosimy zastrzeżeń;
2) zobowiązujemy się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę do realizacji
zamówienia w okresie umowy osób do wykonywania czynności określonych w
rozdziale I ust. 1.3 pkt. 11 SIWZ;
– na udokumentowanie czego Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi
Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa powyżej;
3) zamówienie wykonamy samodzielnie*/ przy udziale następujących podwykonawców*, którym powierzymy następujące części zamówienia:
(Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest podać firmę Podwykonawcy oraz wskazać
część zamówienia (zakres), którą zamierza powierzyć temu Podwykonawcy):
– …………………………………………………………..…………... –
podwykonawcą będzie
…………………………………………………………………………………..,
– …………………………………………………………..…………... –
podwykonawcą będzie
…………………………………………………………………………….…….;
4) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
[rozporządzenie 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).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
IV. Akceptujemy:
1) przedstawioną formę finansowania i termin płatności faktury określony przez
Zamawiającego w SIWZ;
2) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą;
3) postanowienia wzoru umowy.

*

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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V.

Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), należy skreślić powyższe
oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość
bez kwoty podatku.

VI.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia
oraz w formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VII. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) Wykonawca zastrzega niżej wymienione
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) …………………………………………………………………………………………
2) ….………………………………………………………………………………………
VIII. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem:
[...] TAK [...] NIE
Uwaga: informacja ta wymagana jest dla celów statystycznych. Udzielając odpowiedzi na pytanie
należy zastosować definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określoną w
zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L124 z 20.5.2003, s.36):
• mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
• małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
• średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;

IX.

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Wraz z ofertą
składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
……………….………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………

..............................., dnia ........................... 2018 r.
.
........................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnionych do występowania w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Gmina Pabianice
z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pt. „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pabianice” prowadzonego przez Gminę
Pabianice oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VI, pkt 6.1.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)
.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

Strona 22 z 32

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział
VI,

pkt

6.1.,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

w

następującym

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

zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Gmina Pabianice
z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania,
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pt.
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pabianice” prowadzonego przez
Gminę Pabianice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art.

………….

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

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.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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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.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

O ŚWIADCZENI E
o pozostawaniu członkami grupy kapitałowej
Pieczęć Wykonawcy

Wypełniając dyspozycję zawartą w Rozdziale VII, punkt 7.8 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym
na usługę pt.
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Pabianice”
OŚWIADCZAM - OŚWIADCZAMY *, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 798) o nazwie

……………………………………………………………………………………………………………

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty prowadzące działalność
gospodarczą i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
a) ………………………………………………………..
b) ………………………………………………………..
c) ………………………………………………………..
d) ………………………………………………………..
e) ………………………………………………………..

..............................., dnia................................ 2018 r.

.............................................................
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i
składania oświadczeń woli w jego imieniu
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Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy )

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych,
Oświadczamy, że dysponujemy wyposażeniem i urządzeniami technicznymi dostępnymi
nam w celu wykonania zamówienia pt.: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu
Gminy Pabianice” tj. pojazdem przystosowany do transportu zwierząt oraz sprzętem do
wyłapywania zwierząt opisanymi poniżej:

Rodzaj (typ)
pojazdu

Nr

Rok

Marka/

Podstawa

rejestracyjny

produkcji

Model

dysponowania

Sprzęt do wyłapywania zwierząt:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podstawa dysponowania sprzętem…………………………………………………………..
………….……………..
( Miejscowość i data )
............................................................
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i
składania oświadczeń woli w jego imieniu
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załącznik nr 6 do siwz

UMOWA
Zawarta w dniu ………………. w Pabianicach , pomiędzy Gminą Pabianice
z siedzibą Pabianice, ul. Torowa 21; reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - mgr Marcina Wieczorka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Nowickiej
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a ………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", o następującej
treści:
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z dnia. ……….. r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie wyłapywania ,
transportu do schroniska oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wyłapania zwierzęcia i dostarczenie do schroniska , w ciągu 12 godzin licząc od godziny
zgłoszenia przez Zamawiającego.
b) prowadzenia ewidencji w tym ewidencji w formie elektronicznej wraz ze zdjęciami
zwierząt i chipowania przyjmowanych do hotelu bezdomnych zwierząt oraz oddawanie
zwierząt do adopcji, przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów dotyczących
przyjmowanych bezdomnych zwierząt w danym miesiącu oraz informacji o zmniejszeniu
ilości utrzymywanych bezdomnych zwierząt (zwierzęta adoptowane, uśpione lub padłe
oraz odebrane przez właściciela itp.).
c) otaczania dostarczonych do schroniska bezdomnych zwierząt opieką zgodnie z przepisami
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r.poz.856 i
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.
U. Nr 158 poz. 1657).
d) zapewnienia wyżywienia przyjętym zwierzętom.
e) nadzoru weterynaryjnego (profilaktyka, leczenie, sterylizacja i eutanazja).
f) realizowania adopcji psów.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od ………………….. r. do 31.12.2019 r.
§3
1. Wykonawca zapewnia w czasie wyłapywania i transportu zwierząt, korzystanie z urządzeń i
środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt.
2. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego , przy
wyłapywaniu zwierząt. Zobowiązany jest również do natychmiastowego poinformowania
Zamawiającego , o przypadkach wystąpienia u zwierząt wyłapanych objawów choroby zakaźnej
zwalczanej z urzędu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zrealizowania adopcji 10 zwierząt.
4. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego wykonania dodatkowych adopcji w liczbie ………
w ramach kryterium pozacenowego postępowania o zamówienie publiczne.
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Wykonawca otrzymywać będzie
wynagrodzenie obliczone według stawek które wynoszą:
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a) cena za utrzymanie jednego zwierzęcia za jedną dobę: ………….. zł netto, plus należny
podatek Vat, tj. ………………… zł brutto
b) cena za odłowienie i transport jednego bezdomnego zwierzęcia: ………….. zł. netto, plus
należny podatek Vat, tj. ………………… zł brutto
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.

2.

§5
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Wykonawca w ramach opieki nad zwierzętami zapewnia socjalizację i opiekę behawiorysty dla
zwierząt.
Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu ustalenie i kontakt z
właścicielami zwierząt przyjętych do schroniska.
Zamawiający posiada prawo do dysponowania zwierzętami z terenu Gminy Pabianice
przebywającymi w schronisku prowadzonym przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo umożliwić upoważnionemu pracownikowi Gminy
Pabianice przeprowadzenie zapowiedzianej i niezapowiedzianej kontroli dotyczącej
prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§6
Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturami miesięcznymi wystawianymi ostatniego
dnia każdego miesiąca w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalają, że podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez
Zamawiającego miesięczny raport, o którym mowa w §1 ust.2 lit.b.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury.
§7
W razie nie dotrzymania warunków umowy strony zobowiązane są do zapłaty kar
umownych. Kary umowne ustala się w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca ma prawo do naliczania Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od
umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy,
b) Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej za :
- odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt 2
umowy.
- za niezrealizowanie adopcji wskazanej w §3 ust 3 i 4 umowy ilości zwierząt, w wysokości 1.500 zł za każdą sztukę.
-za nieumożliwienie przeprowadzenia kontroli wykonania umowy, w wysokości każdorazowo
3.000 zł.
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje.
§8

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia:
- opiece nad bezdomnymi zwierzętami, z wyłączeniem opieki weterynaryjnej
2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej zawieranej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich
osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności.
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3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania umowy a najpóźniej w dniu podpisania
umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem: imienia i nazwiska tych osób, rodzaj wykonywanych czynności, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym
w wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności dane wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonywania
czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu osób niezatrudnionych na podstawie
umowy o pracę (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę).
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
8. Wykonawca lub Podwykonawca, po każdej zmianie osób wskazanych w oświadczeniu o
którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia nowego oświadczenia,
zawierającego informacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub zanonimizowanych
kopii umów o pracę, o których mowa w ust. 4 lit. b.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwych rzeczowo sądów powszechnych.
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§ 11
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
Niniejsza umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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