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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRźS ZAMAWIAJ CźżO 

 
Miasto Brzeziny zwana dalej ąZamawiaj cymą,  w imieniu którego post powanie prowadzi 
Burmistrz Miasta Brzeziny.  
Adres, siedzibaŚ Urz d Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 
tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93,  NIP. 833-00-05-565,  REGON  750148615 

 

ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIźLźNIA ZAMÓWIźNIA 

 

 Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego poni ej  warto ci ustalonej na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2ŃŃ4 r. Prawo zamówie  publicznych (t. j. Dz. U. z 2Ńń3 r.,  poz. 
9Ń7 ze zm.) zwanej dalej ustaw ,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 ROZDZIAŁ III. OPIS PRZźDMIOTU ZAMÓWIźNIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jestŚ 

 
„OCHRONA, OPIźKA,  ZABEZPIECZANIE MIEJSC DO PRZETRZYMYWANIA 

BźZDOMNYCH ZWIźRZ T POCHODZ CYCH Z  TźRźNU  MIASTA BRZźZINY” 
 

2. Opis przedmiotu zamówieniaŚ wiadczenie usług polegaj cych naŚ 
1) wyłapaniu w czasie ńŃ godzin od przyj cia telefonicznego zlecenia, zwierz cia 

bezdomnego z terenu miasta Brzeziny wraz z jego transportem do schroniska, 

2) prowadzeniu ewidencji i znakowaniu wyłapanych zwierz t, 
3) szukaniu ch tnych i oddawaniu zwierz t do adopcji, 
4) spisywaniu umów z osobami adoptuj cymi, 
5) bezzwłocznym informowaniu Zleceniodawcy o przekazaniu zwierz cia do adopcji lub 

jego u mierceniu, 
6) sprawowaniu całodobowej opieki nad zwierz tami, w zakres której wchodzi tak e 

wy ywienie, 
7) sprawowaniu opieki weterynaryjnej polegaj cej naŚ 

a) 14-dniowej kwarantannie, 

b) odpchleniu i odrobaczeniu, 

c) szczepieniu i leczeniu, 

d) u mierceniu zwierz cia w celu skrócenia jego cierpie  w przypadku choroby, 
 

3. Wykonawca wska e w ofercieŚ 
1)  urz dzenia i rodki nie stwarzaj ce zagro enia dla ycia, zdrowia,  ani zadawania cierpie  
wyłapywanym zwierz tomś  
2)  rodki  do przewozu zwierz t spełniaj cych warunki okre lone w Ustawie o ochronie 
zwierz tś  
3) zgod   na przej cia zwierz t, wyłapanych z terenu Miasta Brzeziny  przebywaj cych w 
hotelu dla Zwierz t i Ptactwa Domowego w Łodzi i dalszej opieki nad nimi zgodnie z warunkami 
okre lonymi w  umowie, której projekt stanowi zał cznik nr 7 do SIWZ.  
Liczba szacunkowa zwierz t do przej cia podana jest w zał. 8 do SIWZ. Stan ten mo e ulec 
zmianie na dzie  zawarcia umowy. 
4. W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierz t maj  zastosowanie w szczególno ci przepisyŚ 
1) Ustawa o ochronie zwierz t z dnia 2ń.Ń8.ń997r., (Dz. U. z 2Ńń3 r. poz. 856), 



2) Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 26.Ń8.ń998 r. w  
sprawie  zasad i warunków  wyłapywania bezdomnych zwierz t (Dz. U. z ń998r. Nr 116, poz. 

753), 

3) Uchwała Nr XI/53/03 Rady Miasta Brzeziny  z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie  

wyłapywania bezdomnych zwierz t oraz dalszego post powania z tymi zwierz tami. 
(Publikacja w Dzienniku Urz dowym Województwa Łódzkiego  z 2ŃŃ3 r., Nr 285 poz. 
2480). 

4) Uchwała NR XIV /ń39 / 2Ńńń Rady Miasta w Brzezinach z dnia 29 listopada 2Ńńń r. 
w sprawie wymaga , jakie powinien spełniać przedsi biorca ubiegaj cy si  o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz tami, prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierz t, a tak e grzebowisk i spalarni zwłok zwierz cych i ich cz ci. 
(Publikacja w Dzienniku Urz dowym Województwa Łódzkiego z 2Ńńń r., Nr 4ńń, poz. 
4691) 

 
5. Rodzaj zamówienia Ś CPVŚ 98.38.ŃŃ.ŃŃ-0  

 

ROZDZIAŁ IV. OŻźRTY CZ CIOWź  
 

Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych.  

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIźNIA UZUPźŁNIAJ Cź  
Zamawiaj cy  nie przewiduje udzielenia zamówie  uzupełniaj cych. 

ROZDZIAŁ VI. OŻźRTY WARIANTOWź  
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

ROZDZIAŁ VII. TźRMIN WYKONANIA ZAMÓWIźNIA  
Termin realizacji zamówieniaŚ od Ńń stycznia 2Ńń5r. do 30 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania  

kwoty ń5Ń.ŃŃŃ,ŃŃ zł (słownieŚ sto pi ćdziesi t tysi cy) w podanym okresie. Z momentem 

wyczerpania kwoty 150.000,00 zł przed dniem 3Ń czerwca 2015 roku umowa wygasa.   
 
ROZDZIAŁ VIII.  WARUNKI  UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS     
 SPOSOBU DOKONYWANIA OCźNY SPźŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mog  ubiegać si  Wykonawcy, którzy spełniaj  warunki, 

dotycz ce posiadania: 

 

a) uprawnie  do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa 
nakładaj  obowi zek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Wymaga si  zał czeniaŚ  

aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalno ci w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierz tami (zgodnie z art. 7 ust.ń ustawy z dnia ń3 wrze nia ń996 roku o 
utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach - t.j. Dz.U. 2Ńń3 r., poz.ń399 z pó . zm.), 



- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowi cego 
zał cznik Nr 2 do SIWZ. 

      Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia. 
 

b) wiedzy i do wiadczenia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wg wzoru stanowi cego zał cznik Nr 
2 do SIWZ. 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowi cego 
zał cznik Nr 2 do SIWZ. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia. 
 

c) potencjału  technicznego oraz osób  zdolnych do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuŚ  

Wymaga si  zał czeniaŚ  

          Wykazu urz dze  i rodków  u ywanych przy wyłapywaniu zwierz t, które nie mog   stwarzać 
zagro enia dla ycia, zdrowia,  ani zadawania cierpie  wyłapywanym  zwierz tom. Wzór wykazu stanowi 
zał cznik nr 3 do SIWZ.  

 

Wykaz wskazuj cego na posiadanie co  najmniej jednego rodka transportu do przewozu zwierz t 
spełniaj cego warunki okre lone w ustawie z dnia 2ń sierpnia ń997 r. o ochronie zwierz t (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856) i posiadaj  decyzj  powiatowego lekarz weterynarii wła ciwego  ze wzgl du 
na  miejsce prowadzenia działalno ci  potwierdzaj cej spełnianie wymaga  weterynaryjnych  w 
zakresie  przewozu zwierz t wykonywanego w zwi zku z prowadzeniem  innej działalno ci 
gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust.ń ustawy z dnia ńń marca 2ŃŃ4 r. o ochronie zdrowia zwierz t 
oraz zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2Ńń4 r. poz. ń539). Wzór wykazu stanowi 

zał cznik nr  3 a do SIWZ. Wykonawca zał cza tak e odpowiedni  decyzje powiatowego lekarza 
weterynarii o której mowa powy ej.  

 

Ponadto Wykonawca doł czy Decyzj  powiatowego lekarza weterynarii wła ciwego  ze wzgl du na  
miejsce prowadzenia działalno ci  potwierdzaj ce spełnianie wymaga  weterynaryjnych  w zakresie 
miejsca gromadzenia zwierz t okre lonych dla prowadzenia danego rodzaju działalno ci zgodnie z art. 
5 ust.ń ustawy z dnia ńń marca 2ŃŃ4 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób zaka nych 
zwierz t (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539). 

 
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowi cego  zał cznik  
Nr 2 do SIWZ. 

             Oce a speł ia ia waru ku zosta ie doko a a etodą spełnia / nie spełnia. 

d) sytuacji  ekonomicznej i finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowi cego 
zał cznik Nr 2 do SIWZ. 

            Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia. 
 

2. O udzielenie zamówienia mog  si  ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegaj  
wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówieniaŚ  
 



1) Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si : 
 

 

ń) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj  lub których upadło ć ogłoszono, z 
wyj tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło ci zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem s du, je eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidacj  maj tku upadłegoś  
2) wykonawców, którzy zalegaj  z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci 
wykonania decyzji wła ciwego organuś  
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku z 
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych 
prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia 
korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa 
skarbowego;  

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku 
z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych 
prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia 
korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa 
skarbowego;  

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz du prawomocnie skazano za 
przest pstwo popełnione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo 
przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, 
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo 
skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu 
popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowegoś  
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku z post powaniem o udzielenie 
zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , 
przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci 
maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowegoś  
7) osoby prawne, których urz duj cego członka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano za 
przest pstwo popełnione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo 
przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, 
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo 
skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu 
popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowegoś  



8) podmioty zbiorowe, wobec których s d orzekł zakaz ubiegania si  o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b  karyś  
9) wykonawców b d cych osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przest pstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. ńŃ ustawy z dnia ń5 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres ń roku od dnia uprawomocnienia si  
wyroku;  

ńŃ) wykonawców b d cych spółk  jawn , spółk  partnersk , spółk  komandytow , spółk  
komandytowo-akcyjn  lub osob  prawn , których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarz du, komplementariusza lub urz duj cego członka organu zarz dzaj cego prawomocnie 
skazano za przest pstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres ń roku od dnia uprawomocnienia si  wyroku. 
 

     
            ROZDZIAŁ IX. O WIADCZźNIA 

 
Wykonawca stosownie do art. 44 ustawy musi zło yć o wiadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w post powaniu( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ). 
  
ROZDZIAŁ X.  DOKUMźNTY JAKIź MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CźLU 
POTWIERDZENIA SPźŁNIźNIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU  
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 
ust. ń ustawy, Zamawiaj cy da  zło eniaŚ  
 

a) o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu (wg wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 2 do SIWZ). 

 

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalno ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierz tami (zgodnie z art. 7 ust.ń ustawy z dnia ń3 wrze nia ń996 roku o utrzymaniu 
czysto ci i porz dku w gminach - t.j. Dz.U. 2Ńń3 r., poz.ń399 z pó . zm.). 

 

c) Wykaz  urz dze  i rodków  u ywanych przy wyłapywaniu zwierz t , które nie mog  stwarzać 
zagro enia dla ycia, zdrowia,  ani zadawania cierpie  wyłapywanym zwierz tom. Wzór wykazu 
stanowi zał cznik nr 3 do SIWZ. 

 

d) Wykaz wskazuj cy na posiadanie co  najmniej jednego rodka transportu do przewozu 
zwierz t spełniaj cym warunki okre lone w ustawie z dnia 2ń sierpnia ń997 r. o ochronie 
zwierz t (Dz. U. z 2Ńń3r. poz. 856)   Wzór wykazu stanowi zał cznik nr 3 a do SIWZ.  

 

e) Decyzj  powiatowego lekarza weterynarii wła ciwego  ze wzgl du na  miejsce prowadzenia 
działalno ci  potwierdzaj ce spełnianie wymaga  weterynaryjnych  w zakresie  przewozu 
zwierz t wykonywanego w zwi zku z prowadzeniem  innej działalno ci gospodarczej, zgodnie z 
art. 5 ust.1 ustawy z dnia ńń marca 2ŃŃ4 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób 
zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539). 

 



f) Decyzj  powiatowego lekarza weterynarii wła ciwego  ze wzgl du na  miejsce prowadzenia 
działalno ci  potwierdzaj ce spełnianie wymaga  weterynaryjnych  w zakresie miejsca 

gromadzenia zwierz t okre lonych dla prowadzenia danego rodzaju działalno ci zgodnie z art. 5 
ust.ń ustawy z dnia ńń marca 2ŃŃ4 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób 
zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539). 

 

g) Wykonawca mo e polegać na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, 
niezale nie od charakteru prawnego ł cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowi zany jest udowodnić zamawiaj cemu, i  b dzie dysponował tymi zasobami  
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne 
zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. 

 

h) Podmiot, który zobowi zał si  do udost pniania zasobów zgodnie z pkt. g, odpowiada 
solidarnie z wykonawc  za szkod  zamawiaj cego powstała wskutek nieudost pnienia tych 
zasobów, chyba e za nieudost pnieni zasobów nie ponosi winy. 

 
2.Zamawiaj cy da w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. ń 
ustawy, nast puj cych dokumentów: 

 

1) o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wzór o wiadczenia ( wg wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 4  do SIWZ); 
 

2) aktualnego odpisu z wła ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalno ci gospodarczej  je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed upływem terminu  składania ofert, 
 

3) aktualnego  za wiadczenia  wła ciwego naczelnika urz du skarbowego  potwierdzaj cego, e 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub za wiadczenia, e uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w 
cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni  3 miesi ce 
przed upływem terminu składania ofert 
 

4) aktualnego  za wiadczenia  wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze  Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  lub potwierdzenia, e uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub 
wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu - wystawionych nie wcze niej 
ni  3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert. 

 

5) Je eli Wykonawca wykazuj c spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. ń ustawy 
pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2 b 
ustawy, a podmioty te b d  brały udział w realizacji cz ci zamówienia, Zamawiaj cy da 
przedstawienia przez Wykonawc  odno nie tych podmiotówŚ  



a) o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 4  do SIWZ, 

b) aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno ci 
gospodarczej  je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcze niej ni  6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert, 
c) aktualne  za wiadczenie  wła ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub za wiadczenia, e uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w 
cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni  3 miesi ce 
przed upływem terminu składania ofert, 
d) aktualne  za wiadczenie  wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze  Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  lub potwierdzenia, e uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub 
wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni  
3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert. 

 

6) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 26 ust. 2d  ustawy, 

nale y przedło yć list  podmiotów nale cych do tej samej grupy kapitałowej (zał. Nr 5 do 
SIWZ) lub  informacj  o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapitałowej. ( zał. 6 )  

 
3. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów , o którym mowa w pkt. 2 pdpkt. 2 -4   składa dokument lub 
dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzaj cy odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ciś nie 
zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, e 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci 
lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu. Dokument o którym mowa w 
pkt. 2 pdpkt 2 powinien być wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed upływem terminu  
składania ofert. Dokumenty o których mowa w pkt. 2 pdpkt 3-4 powinny być wystawione nie 
wcze niej ni   3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert. 
 

 

4 . Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib   lub 
miejsce  zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w pkt  3  zast puje si  je 

dokumentem zawieraj cym o wiadczenie. W którym okre la si  tak e osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, zło one przed  wła ciwym organem s dowym, administracyjnym albo 
organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib   lub miejsce zamieszkania lub przed 
notariuszem.  

 

5 . Dokumenty s  składane w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno ć  z oryginałem przez 

Wykonawc . W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone 
przez Wykonawc   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc   
wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Po wiadczenie za zgodno ć powinno brzmiećŚ  „za 
zgodno ć z oryginałem” i podpisaneś  za podpisanie uznaje si  własnor czny podpis z piecz tk  
imienn  lub podpis czytelny zło ony przez osob (-y) upowa nion (-e) do reprezentowania 



zgodnie z form  reprezentacji oferenta okre lon  w dokumencie rejestrowym lub innym 
dokumencie, wła ciwym dla formy organizacyjnej. 
 

6 . Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  składane wraz z tłumaczeniem na j zyk polski. 
 
7. Wykonawcy mog  wspólnie ubiegać si  o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru 
oferty ponosz  solidarn  odpowiedzialno ć za wykonanie umowy. Wszyscy wspólnicy lub 
konsorcjanci musz  doł czyć do oferty o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
post powaniu, zgodnie z art. 22 ust. ńś o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i 
dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozdziale X pkt. 2 ppkt. ń-5. 
 
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenia zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach okre lonych 
w art. 26 ust. 2 b ustawy pzp , kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio wykonawcy lub 
tych podmiotów s  po wiadczane za zgodno ć odpowiednio przez Wykonawc  lub te podmioty.  
 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 , Wykonawcy ustanawiaj  pełnomocnika do 
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- wszelka korespondencja 

prowadzona b dzie wył cznie z wyznaczonym pełnomocnikiem. 
 
ńŃ. Przepisy ustawy dotycz ce Wykonawcy stosuje si  odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt. 7. 

 

ńń. Je eli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 7, została wybrana, Zamawiaj cy mo e 
dać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy reguluj cej 

współprac  tych wykonawców, umowa, o której mowa , winna zawierać w szczególno ciŚ 
oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac 
przewidzianych przez ka d  ze stron oraz zasady dokonywania rozlicze . 
 
 

ROZDZIAŁ XI SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJ CźżO Z WYKONAWCAMI  
 

1. W post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj  drog  elektroniczn , faksem lub pisemnie. 

2. Zamawiaj cy dopuszcza wy ej wymienione formy, przy czym preferuje sposób komunikacji 
z Wykonawcami drog  elektroniczn , przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub 
jego strony internetowej. 

3. Wszelkie informacje dotycz ce podj tych przez Zamawiaj cego czynno ci b d  
przekazywane Wykonawcom za po rednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w 
uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci braku adresu Wykonawców, umieszczane na 
stronie internetowej Zamawiaj cego. 

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiaj cego Ś rgi@brzeziny.pl 
5. Adres strony internetowej Zamawiaj cegoŚ www.brzeziny.pl 
6. Zamawiaj cy zastrzega, i  dla odwoła  oraz przyst pie  do odwoła  wła ciw  form  

komunikacji Wykonawców z Zamawiaj cym jest forma pisemna, dopuszcza si  przekazanie 
informacji drog  elektroniczn  lub faksem, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu na 

pi mie. 



7. W przypadku gdy Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje drog  elektroniczn  lub faksem, ka da ze stron na danie 
drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj cy da, w ka dym 
przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomo ci. 

8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomo ci przez Wykonawc  domniemuje 
si , i  pismo wysłane przez Zamawiaj cego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu 

podany przez Wykonawc  zostało mu dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  
Wykonawcy z tym pismem. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e przed upływem terminu składania ofert 
zmienić tre ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan  zmian  specyfikacji 
zamawiaj cy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, a je eli specyfikacja jest udost pniana na 
stronie internetowej, zamieszcza j  tak e na tej stronie.  

10. Je eli w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tre ci 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany tre ci ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiaj cyŚ zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówie  Publicznych – je eli warto ć zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

11. Je eli w wyniku zmiany tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz cej 
do zmiany tre ci ogłoszenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiaj cy przedłu a termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, oraz na 
stronie internetowej, je eli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udost pniana 
na tej stronie.  

12. Zamawiaj cy jest obowi zany udzielić wyja nie  niezwłocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, je eli Wykonawca  zwróci si  do 
Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod 
warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłyn ł do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

13. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyn ł po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa punkcie ń2 lub dotyczy udzielonych 
wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzielić wyja nie  albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14. Przedłu enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie ń2. 
15. Tre ć zapyta  wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikacj  istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania ródeł zapytania, a 
tak e zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

16. Zamawiaj cy nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci 
dotycz cych tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

17.  Osob  upowa nion  do kontaktowania si  z wykonawcami jestŚ 
  ń/ w sprawach dotycz cych przedmiotu zamówieniaŚ Dorota Sobi ska tel. (Ń-46) 874-22-24 

             wew. 311 , 

 2/ w sprawach dotycz cych procedury przetargowejŚ Katarzyna Korbie   tel. (Ń-46)874-22-24  

wew. 314. 



18.  Porozumiewanie si  Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać si  mo e w 
godzinach od 8ŚŃŃ do ń6ŚŃŃ w dni powszednie od poniedziałku do pi tku w siedzibie 
Zamawiaj cego. 

19. W przypadku gdy zostanie zło ony do Zamawiaj cego wniosek o udost pnienie do wgl du 
protokołu wraz z zał cznikami, Zamawiaj cy wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół 
z tej czynno ci. 

 

 

ROZDZIAŁ XII. WYMAżANIA DOTYCZ Cź WADIUM  
Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium.  

ROZDZIAŁ XIII. TźRMIN ZWI ZANIA OŻźRT   
ń. Wykonawcy zostaj  zwi zani ofert  przez okres 30 dni.  

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego mo e przedłu yć termin zwi zania 
ofert , z tym e zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
zwi zania ofert , zwrócić si  do wykonawców o wyra enie zgody na przedłu enie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni  6Ń dni.  

 3. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYżOTOWANIA OŻźRTY  
1. Oferta musi być sporz dzona w formie pisemnej (wg wzoru stanowi cego zał cznik Nr ń 

do SIWZ). 

2.  Tre ć oferty musi odpowiadać tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty. 

4. Zamawiaj cy wymaga, aby tre ć oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji 
alternatywnych.  

5. Oferta i wszystkie zał czniki musz  być sporz dzone w j zyku polskim i napisane pismem 
maszynowym, za pomoc  komputera lub r cznie pismem wyra nym, nie cieralnym, 
atramentem. Formularz oferty i wszystkie dokumenty równie  te zło one na zał czonych do 
SIWZ wzorach musz  być podpisaneś za podpisanie uznaje si  własnor czny podpis z 
piecz tk  imienn  lub podpis czytelny zło ony przez osob (-y) upowa nion (-e) do 

reprezentowania zgodnie z form  reprezentacji oferenta okre lon  w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, wła ciwym dla formy organizacyjnej.  

6. Wykonawca składaj cy dokumenty w innym j zyku ni  polski zobowi zany jest do zło enia 
ich wraz z tłumaczeniem na j zyk polski przez tłumacza przysi głego.  

7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (mo na nie numerować i nie podpisywać 
stron nie zapisanych) oraz spi te w sposób zapobiegaj cy zdekompletowaniu i podpisane 
przez Wykonawc .  

8. Upowa nienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być doł czone do oferty o ile nie 
wynika ono z dokumentów doł czonych do oferty. Upowa nienie (pełnomocnictwo) musi 
być przedstawione w formie oryginału lub urz dowo po wiadczonego odpisu (notarialnie). 



 9. Ewentualne poprawki w ofercie musz  być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

ńŃ. Kopie wszystkich dokumentów doł czonych do oferty musz  być po wiadczone „za 
zgodno ć z oryginałem” przez wykonawc . Za wła ciwie po wiadczone uznaje si  zapis „za 
zgodno ć z oryginałem” opatrzony własnor cznym podpisem z piecz tk  imienn  lub 
podpisem czytelnym zło onym przez osob (-y) upowa nion (-e) do reprezentowania zgodnie 

z form  reprezentacji oferenta okre lon  w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 

wła ciwym dla formy organizacyjnej.  

ńń. Wykonawca, składaj c ofert , mo e zastrzec znajduj ce si  w jego ofercie informacje 
stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zastrze enie musi być dokonane przez zło enie oferty w dwóch cz ciach 
opisanych jako „Cz ć jawna oferty” i  jako  „Cz ć zastrze ona oferty”.     Wszystkie 
strony„ cz ci zastrze onej oferty” i „cz ci jawnej oferty” musz  być ponumerowane. 
Wykonawca nie mo e zastrzec informacji dotycz cych ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ci zawartych w ofercie. Wykonawca musi 

wykazać, e zastrze one informacje stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa. 
ń2. Oferta musi być zło ona w opakowaniu nieprzejrzystym, zamkni tym oraz zaadresowana 

nast puj coŚ  
 
 

Nazwa i adres  
Wykonawcy , telefony 

                                                            Miasto Brzeziny,  
                                                      95-060 Brzeziny 
                                                      ul. Sienkiewicza 16 

 
 

OFERTA NA:……………………………………………………………………”  
 

W przypadku dostarczenia pocztą dopisek „ dostarczyć do dnia ………………. do godz. …….  
 
                           Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , pok. 110, I piętro 

 

13. Zmiana i wycofanie oferty:  

ń) Wykonawca mo e wprowadzić zmiany lub wycofać zło on  ofert  przed upływem 

 terminu składania ofertś  
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać zło one w  
  sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym e opakowanie b dzie dodatkowo  
 oznaczone okre leniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty 

  konieczne jest zał czenie dokumentu stwierdzaj cego, e osoba podpisuj ca zmian  lub 

  wycofanie jest uprawniona od reprezentowania Wykonawcy.  

ń4. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu. 

 

 

 



ROZDZIAŁ XV. MIźJSCź ORAZ TźRMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OŻźRT  
ń. Ofert  nale y zło yć w siedzibie Zamawiaj cego w pok. Nr ńńŃ, pi tro I do dnia 11 grudnia 

2014 r. , do godziny 10:30 

2. Oferty zło one po terminie b d  zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu.  

3. Zamawiaj cy mo e przedłu yć termin składania ofert, informuj c o tym wszystkich 
wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 7 ustawy.  

4. Otwarcie ofert:  

ń) otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w pokoju nr 3Ń5, III pi tro w 

dniu 11 grudnia 2014 r. , o godzinie 11:00 

2) otwarcie ofert jest jawne.  

3) bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia,  

4) podczas otwarcia ofert (cz ć jawna post powania) Zamawiaj cy ogłosi nazwy (firmy) 
oraz adresy wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania 
zamówienia oraz warunków płatno ci zawartych w ofertach.  

5. Informacje, o których mowa w pkt. 4 podpunkcie 3 i 4, Zamawiaj cy przekazuje 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e dać od Wykonawców wyja nie  
dotycz cych tre ci zło onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi dzy 
Zamawiaj cym a Wykonawc  negocjacji dotycz cych zło onej oferty oraz, z zastrze eniem 
pkt. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre ci.  

7. Zamawiaj cy poprawia w ofercie:  

1)  oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj  istotnych warunków 
zamówienia, nie powoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty  
– niezwłocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc , którego oferta została poprawiona.  

8. Zamawiaj cy odrzuca ofert , je eliŚ  
1) jest niezgodna z ustaw ,  
2)  jej tre ć nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrze eniem pkt 7 podpunktu 3,  
3)  jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

4)  zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
5)  została zło ona przez Wykonawc  wykluczonego z udziału w post powaniu o 

udzielenie zamówienia,  
6)  zawiera bł dy w obliczeniu ceny,  
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodził si  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7 podpunktu 3,  
8) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.  



9. Zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie zło yli 
wymaganych przez zamawiaj cego o wiadcze  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. ń ustawy, lub którzy nie zło yli pełnomocnictw, albo którzy zło yli wymagane przez 
zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. ń ustawy, 
zawieraj ce bł dy lub którzy zło yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich zło enia w 
wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich zło enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby uniewa nienie post powania. Zło one na wezwanie zamawiaj cego 
o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawc  warunków 
udziału w post powaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymaga  okre lonych przez zamawiaj cego, nie pó niej ni  w dniu, w którym 
upłyn ł termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu albo termin 
składania ofert.  

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CźNY  
1. Oferta musi zawierać wynagrodzenie miesi czne netto i brutto  nie podlegaj ce waloryzacji w 
okresie wykonywania usługi według stawekŚ  
  

1) za wyłapanie i transport jednego zwierz ciaŚ ……………. zł netto, …………... zł  brutto 

2) za wyłapanie i transport, w tym samym dniu i czasie podczas wykonywania jednego 

zlecenia, wi kszej ilo ci zwierz tŚ 

a) za pierwsze zwierz  ………………... zł  netto, ….……………zł brutto 

b)  za ka de kolejne zwierz Ś ………….. zł netto, ….……………zł brutto 

3) za utrzymanie jednego zwierz cia tj. usługi okre lone w § 2 pkt 2-7 projektu umowy: 

………………………..… zł netto,  ……………………..… zł  brutto za ń dob  pobytuś 

4) za ka de zwierze oddane do adopcji  w kwocie ………….… zł  netto,  …………..… zł 
brutto. 

 

Zakres usług obj tych umow  b dzie realizowany wg potrzeb Zleceniodawcy, w oparciu o 
zlecenia o których mowa w § 2 umowy, do wyczerpania kwoty ń5Ń ŃŃŃ,ŃŃ zł  (słownieŚ sto 
pi ćdziesi t tysi cy) w podanym okresie wykonywania zamówienia. Z momentem wyczerpania 
kwoty ń5Ń.ŃŃŃ,ŃŃ zł przed dniem 3Ń czerwca 2Ńń5 roku umowa wygasa.   
 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie poniesione przez Wykonawc  koszty zwi zane z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

ROZDZIAŁ XVII. INŻORMACJź DOTYCZ Cź WALUT OBCYCH  
Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc  b d  prowadzone w złotych polskich.



ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTźRIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIź SI  
KIźROWAŁ PRZY WYBORZź OŻźRTY , WRAZ Z PODANIźM ZNACZźNIA TYCH 
KRYTźRIÓW ORAZ SPOSOBU OCźNY OŻźRT .  
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy  b dzie si  kierował  nast puj cym 

kryterium i  jego znaczeniem: 
 

a) Cena – 90 procent. 

 

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone Zamawiaj cy  przyj ł  kryterium Ś 
 

- cena ( z VAT) - 90 % 

 

 Punkty za kryterium „Cena” b d  liczone przez komisj  wspólnie wg nast puj cego wzoruŚ 
Wx 1 = ( C1 min: C 1  x) x 10 

gdzie: 
Wx 1  -   ilo ć punktów przyznanych danej ofercie za cen  z VAT - (cena jednostkowa pkt 1 
podpunkt 1 w ofercie) , 
C 1 min  - minimalna cena  z VAT (cena jednostkowa pkt 1podpunkt 1 w ofercie),zaproponowana 
w przetargu, 
C 1   x  -   cena  z VAT (cena jednostkowa pkt ńpodpunkt ń w ofercie), dla którego wynik jest 
obliczany,  
 

Wx 2 = ( C2 min: C 2  x) x 20 

gdzie: 
 

Wx 2  -   ilo ć punktów przyznanych danej ofercie za cen  z VAT – (cena jednostkowa pkt 1 

podpunkt 2 lit. a w ofercie),   

C 2 min  - minimalna cena  z VAT(cena jednostkowa pkt 1 podpunkt 2 lit. a) w ofercie), 

zaproponowana w przetargu, 

C 2   x  -   cena  z VAT(cena jednostkowa pkt 1 podpunkt 2 lit. a) w ofercie),  podana przez 

oferenta, dla którego wynik jest obliczany. 
 

Wx 3 = ( C3 min: C 3  x) x 10 

gdzie: 

Wx 3  -  ilo ć punktów przyznanych danej ofercie za cen  z VAT – (cena jednostkowa pkt 1 

podpunkt 2 lit. b w ofercie),   

C 3 min  - minimalna cena  z VAT(cena jednostkowa pkt 1 podpunkt 2 lit. a) w ofercie), 

zaproponowana w przetargu, 

-   cena  z VAT(cena jednostkowa pkt 1 podpunkt 2 lit. b w ofercie),  podana przez oferenta, dla 

którego wynik jest obliczany, 
C 3   x  -   cena  z VAT(cena jednostkowa pkt 1 podpunkt 2 lit. b w ofercie),  podana przez 

oferenta, dla którego wynik jest obliczany. 
 

Wx 4 = ( C4 min: C 4  x) x 40 

gdzie: 



Wx   4 -   ilo ć punktów przyznanych danej ofercie za cen  z VAT - (cena jednostkowa pkt 1 
podpunkt 3 w ofercie) , 
C 4 min  - minimalna cena  z VAT (cena jednostkowa pkt 1podpunkt 3 w ofercie),zaproponowana 
w przetargu, 
C 4   x  -   cena  z VAT (cena jednostkowa pkt ńpodpunkt 3 w ofercie), dla którego wynik jest 
obliczany,  
 

Wx 5 = ( C5 min: C 5  x) x 10 

gdzie: 
Wx   5 -   ilo ć punktów przyznanych danej ofercie za cen  z VAT - (cena jednostkowa pkt 1 
podpunkt 4 w ofercie) , 
C 5 min  - minimalna cena  z VAT (cena jednostkowa pkt 1 podpunkt 4 w ofercie),zaproponowana 
w przetargu, 
C 5   x  -   cena  z VAT (cena jednostkowa pkt ń podpunkt 4 w ofercie), dla którego wynik jest 
obliczany,  
 

 

Uzyskane  dla ka dej oferty punkty cz stkowe  (Wx1,Wx2, Wx3, Wx4, W5)  zostan  
zsumowane i pomno one przez wag  kryterium ( 9Ń%) zgodnie z poni szym wzoremŚ 
                        Wx =(Wx1+Wx2+Wx3+ Wx4+Wx5)  x 90  % 

 

b) Wska nik adopcji zwierz t - 10 procent. 
 

Wska nik adopcji zwierz t = (wska nik adopcji w badanej ofercie / najwi kszy wska nik w ród 
badanych ofert) x 10 

 

Wska nik adopcji zwierz t dotyczy okresu od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.10.2014 r. w 

przeliczeniu na miesi czny wska nik adopcji zwierz t. W przypadku, gdy okres prowadzenia 

schroniska jest krótszy, Wykonawca podaje dane od dnia rozpocz cia działalno ci do dnia 
3ń.ńŃ.2Ńń4 r. Dane konieczne do wyliczenia powy szego wska nika nale y wpisać we wzorze 
oferty stanowi cej Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

 

Miesi czny wska nik adopcji zwierz t b dzie liczony wg nast puj cej formułyŚ 
Miesi czny wska nik adopcji zwierz t badanej oferty = liczba zwierz t oddana do adopcji w 

danym okresie czasowym / ogólna liczba zwierz t przyj tych do schroniska w danym okresie 
czasowym / ń2 miesi cy ( przypadku, gdy okres prowadzenia schroniska jest krótszy, 
Zamawiaj cy podzieli wynik przez faktyczn  liczb  miesi cy prowadzenia działalno ci, w 

zaokr gleniu do pełnych miesi cy )  

 

Ocena ko cowa oferty to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria. Za najkorzystniejsz  
zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwi ksz  ilo ć punktów.  
 

Je eli Zamawiaj cy nie b dzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, 
e dwie lub wi cej ofert przedstawi  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiaj cy spo ród tych ofert wybiera ofert  z najni sz  cen . 

 



ROZDZIAŁ XIX. INŻORMACJź O ŻORMALNO CIACH, JAKIź POWINNY ZOSTAĆ 
DOPźŁNIONź PO WYBORZź OŻźRTY W CźLU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIź 
ZAMÓWIźNIA PUBLICZNźżO .  
ń.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi (art. 92 ustawy) 

Wykonawców, którzy zło yli oferty oŚ  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazwy (firm ), imi  i nazwisko siedzib  albo 
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofert  wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a tak e nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy zło yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
zło onych oferty, a tak e  punktacj  przyznan   oferentom  w ka dym kryterium oceny ofert i 
ł czn  punktacj ,  
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia 
publicznego podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) o terminie , okre lonym zgodnie z art. 94 ust. ń lub 2 ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego mo e być zawarta.  

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dost pnym w swojej siedzibie. 
 

ROZDZIAŁ XX. ZABźZPIźCZźNIź NALź YTźżO WYKONANIA UMOWY  
Zamawiaj cy odst puje od pobierania zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.  
 

ROZDZIAŁ XXI. WZÓR I WARUNKI UMOWY  
ń. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umow  na warunkach okre lonych we 
wzorze umowy, stanowi cym załącznik Nr 7 do SIWZ.  

2. Zamawiaj cy na podstawie art. ń44 ust. ń ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci 
umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 okre laj c warunki tych zmian. 

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia  umowy wymagaj  formy pisemnej, pod rygorem niewa no ci.   
4. Istotne zmiany postanowie  zawartej umowy mo liwe s  w nast puj cych okoliczno ciach: 
 

1) Zmiana postanowie  niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia 
dopuszczalna jest w przypadku:  

a) wyst pienia okoliczno ci, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania nale ytej staranno ci, 
b) zmian regulacji prawnych, wpływaj cych na koniczno ć zmiany terminu. 
 

2) Zmiana postanowie  niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w 
przypadku:  

a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany 
urz dowej stawki podatku od towaru i usług. 
 



3) Zmiana postanowie  niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w 

przypadku:  

a) zmian regulacji prawnych, wpływaj cych na koniczno ć zmiany zakresu rzeczowego, 
b) wyst pienia okoliczno ci, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania nale ytej staranno ci, 
c) konieczno ć zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z 

okoliczno ci których Zamawiaj cy nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
5. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych 

oraz zmiana osób reprezentuj cych Strony. 
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y 

w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiaj cy mo e odst pić od umowy w terminie 3Ń dni od powzi cia wiadomo ci o tych 
okoliczno ciach. W takim przypadku Wykonawca mo e dać wył cznie wynagrodzenia 
nale nego z tytułu wykonania cz ci umowy. 

7. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowi zuje si  do pisemnego 
powiadamiania Zamawiaj cego oŚ zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób 
reprezentuj cych, ogłoszeniu upadło ci, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalno ci, 
wszcz ciu post powania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

ROZDZIAŁ XXII. POUCZźNIź O RODKACH OCHRONY PRAWNźJ  

Zgodnie ze znowelizowan  ustaw  z dnia 29 stycznia 2ŃŃ4 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustaw ” rodki ochrony prawnej okre lone w Dziale VI 
(od art. ń79 do art. ń98g) przysługuj : 

ń) wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub mo e ponie ć szkod  w wyniku naruszenia przez 
zamawiaj cego przepisów niniejszej ustawy, 

2) organizacjom wpisanym na list  organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

ROZDZIAŁ XXIII. INŻORMACJź DODATKOWź  
ń. Zamawiaj cy nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  
2. Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
3. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu.  
4. Zamawiaj cy nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Zamawiaj cy  udost pnia protokół lub zał czniki do protokołu na wniosek.  
7.Zamawiaj cy udost pnia protokół lub zał czniki do protokołu na wniosek zgodnie z rozporz dzeniem 
Prezesa Rady Ministrów  z dnia 26 pa dziernika 2ŃńŃ r. w sprawie protokołu post powania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. POSTANOWIźNIA KO COWź  
 ń. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówie  publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego .  

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/odwo142ania/srodki-ochrony-prawnej/resolveuid/41c5c6379328d5b84f92201eb90459c8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/odwo142ania/srodki-ochrony-prawnej/resolveuid/41c5c6379328d5b84f92201eb90459c8


 2. Integraln  cz ci  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia s  Ś  
ń) zał cznik nr ń - formularz ofertowy,  

2) zał cznik nr 2 - o wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post powaniu, 
3) zał cznik nr 3 – wykaz urz dze  i rodków 

4) zał cznik nr 3 a – wykaz rodków transportu zwierz t  
5) zał cznik nr 4 o wiadczenie o  braku podstaw do wykluczenia, 
5) zał cznik nr 5 -o wiadczenie o podmiotach nale cych do grupy kapitałowej  
7) zał cznik nr 6 – o wiadczenie o braku przynale no ci do grupy kapitałowej  
8) zał cznik nr 7 - projekt umowy, 

8) zał cznik nr 8 -  lista szacunkowej liczby zwierz t do przej cia wyłapanych zwierz t z  
                                 terenu Miasta Brzeziny   przebywaj cych w hotelu dla Zwierz t  
                                 i  Ptactwa Domowego w  Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał cznik nr ń do SIWZ  

         FORMULARZ   OFERTY  

Nazwa i adres Wykonawcy:  

 

 

NIP  

REGON:  

Nr konta bankowego  

TEL  

Faks:  

E-mail  

 

Zamawiaj cyŚ  Miasto Brzeziny  

95-060 Brzeziny  

ul. Sienkiewicza nr 16 

 

W zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

 

„OCHRON , OPIźK ,  ZABźZPIźCZANIź MIźJSC DO PRZźTRZYMYWANIA 
BźZDOMNYCH ZWIźRZ T POCHODZ CYCH Z  TźRźNU  MIASTA BRZźZINY” 

 

ń.Oferuj  wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego post powania według stawekŚ  
 

1) za wyłapanie i transport jednego zwierz ciaŚ ……………. zł netto, …………... zł  brutto 

2) za wyłapanie i transport, w tym samym dniu i czasie podczas wykonywania jednego 

zlecenia, wi kszej ilo ci zwierz tŚ 

a) za pierwsze zwierz  ………………... zł  netto, ….……………zł brutto 

b)  za ka de kolejne zwierz Ś ………….. zł netto, ….……………zł brutto 

3) za utrzymanie jednego zwierz cia tj. usługi okre lone w § 2 pkt 2-7 projektu umowy: 

………………………..… zł netto,  ……………………..… zł  brutto za ń dob  pobytuś 

4) za ka de zwierze oddane do adopcji  w kwocie ………….… zł  netto,  …………..… zł 
brutto. 

 

Termin realizacji zamówieniaŚ od 01 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania  

kwoty ń5Ń.ŃŃŃ,ŃŃ zł (słownieŚ sto pi ćdziesi t tysi cy) w podanym okresie. Z momentem 

wyczerpania kwoty ń5Ń.ŃŃŃ,ŃŃ zł przed dniem 3Ń czerwca 2Ńń5 roku umowa wygasa.   



 

2. O wiadczam, i  w okresie Ńń.ńń.2Ńń3 r. do dnia 3ń.ńŃ.2Ńń4 r. (a w przypadku, gdy okres 
prowadzenia działalno ci jest krótszy w okresie od dnia  rozpocz cia działalno ci 
tj................do dnia 31.10.2014 r.): 

a) liczba zwierz t oddanych do adopcji wyniosłaŚ ……………………. 
b) liczba zwierz t przyj tych do schroniska wyniosłaŚ …………………… 

 

3. O wiadczam – O wiadczamy*, e przy wyłapywaniu zwierz t  b d  - b dziemy* si   posługiwał- 
posługiwali * nast puj cymi urz dzeniami ………………………….………………………………. 
i rodkami …………………………………………………………,  które  nie stwarzaj  zagro enia 
dla ycia, zdrowia ani zadawaniu cierpie  wyłapywanym zwierz tom. 
 

4.O wiadczam – O wiadczamy*, e do przewozu zwierz t u ywać b d  – b dziemy *  
nast puj cego rodka – nast puj cych rodków*  transportu ………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………., 
spełniaj cego -spełniaj cych *  warunki okre lone w  ustawie o ochronie zwierz t z dnia 
21.08.1997 r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).  

 

5. Zobowi zuje – zobowi zujemy* si  do przej cia od dnia zawarcia umowy zwierz t, 
wyłapanych z terenu Miasta Brzeziny przebywaj cych w hotelu dla Zwierz t i Ptactwa 
Domowego w Łodzi  ul. Kosodrzewiny nr 56, 92-4ńń Łód  i dalszej opieki nad nimi zgodnie z 
umow .  
6. Zapoznałem si  - zapoznali my si * z tre ci  zał. nr 8 do SWIZ. 

 

7. Zobowi zuje – zobowi zujemy* si  do podejmowania  działa  w celu oddania, zwierz cia  
do adopcji. 

8. Wskazuj  – Wskazujemy* cz ci zamówienia, których wykonanie zamierzam – zamierzamy* 

powierzyć podwykonawcom, 
............................................................................................................................................................

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

9. Deklaruj  - deklarujemy*  e przedmiot zamówienia b d  –b dziemy* wykonywać w okresie 
obowi zywania umowy.  
10. Wyra am  -  wyra amy* zgod  na zapłat  przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w   
projekcie umowy. 

ńń. Uzyskałem - uzyskali my* wszystkie niezb dne informacje do przygotowania oferty  

i wykonania umowy. 

ń2. Zapoznałem -  zapoznali my* si  z dokumentami przetargowymi i przyjmuj  – 

przyjmujemy* przedmiot zamówienia do realizacji bez zastrze e . 
ń3. O wiadczam - O wiadczamy*,  e wszystkie o wiadczenia i informacje zamieszczone w 

niniejszej ofercie s  kompletne, prawdziwe i rzetelne.  
ń4. Zapoznałem si  – zapoznali my si * z projektem umowy stanowi cej  zał cznik nr 7 do 
SIWZ,  akceptuj  - akceptujemy* jej tre ci i warunki oraz zobowi zuj  –zobowi zujemy* si  do 
zawarcia jej w przypadku  wyboru naszej oferty.  

ń5. Uwa am - uwa amy* si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez okres 3Ń dni. 



ń6. O wiadczam - O wiadczamy*, i  tajemnice przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o  
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mog  być udost pnione innym uczestnikom    
post powania stanowi    informacje zawarte w nast puj cych dokumentachŚ(podać strony 
Oferty) ................................... - doł czone do oferty jako jej odr bna cz ć. 
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

ń7. Składam – Składamy*  niniejsz  ofert  [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy wspólnie       
ubiegający się o udzielenie zamówienia]** 

ń8. O wiadczam - O wiadczamy *, e  wszystkie zał czniki stanowi  integraln  cz ć oferty. 
Pod gro b  odpowiedzialno ci karnej o wiadczamy, i  wszystkie zał czone do oferty 

dokumenty i zło one o wiadczenia opisuj  stan faktyczny i prawny, aktualny na dzie  

składania ofert (art. 297 KK ). 

ZAŁ CZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln  cz ć s Ś 
 
1) ............................................................................................................................ str. ............. 
2)..............................................................................................................................str. .............  
3)............................................................................................................................. str. ............. 
4)............................................................................................................................. str. .............  
5)............................................................................................................................ str. .............. 
6)............................................................................................................................ str.......... itd. 
 
 
 
 Oferta została zło ona na .......................... ponumerowanych stronach. 
 
*   niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania 
** Wykonawca usuwa niepotrzebne 

 
 

……………………….., dnia …...……………..….. 2Ńń4 r.    ………………………………………………………………….. 
Miejscowo ć                                                                                                  Podpis osoby (osób) upowa nionej do wyst powania 

                                                                                                                                 w imieniu Wykonawcy 

                                                                                                                       (Po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka 

                                                                                                                                z imieniem i nazwiskiem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał cznik nr 2 do SIWZ  
 
 

 

 

 

O WIADCZźNIź 

          O SPźŁNIźNIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU 

 

 

………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………….. ……………………………… 
Nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy lub imi  i nazwisko, adres zamieszkania 

 

Przyst puj c do przetargu nieograniczonego na Ś 
 

„OCHRON , OPIźK ,  ZABźZPIźCZANIź MIźJSC DO PRZźTRZYMYWANIA 
BźZDOMNYCH ZWIźRZ T POCHODZ CYCH Z  TźRźNU MIASTA BRZźZINY” 

 

O wiadczam* - o wiadczamy, e  mog  * - mo emy ubiegać si  o udzielenie 

zamówienia publicznego, poniewa  spełniam* - spełniamy warunki udziału w 
post powaniu o udzielenie zamówienia podane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia tj.: 
 

1) Posiadam* - posiadamy uprawnienia do wykonywania okre lonej 

działalno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nakładaj  obowi zek ich 

posiadania, 

2) Posiadam* - posiadamy wiedz  i do wiadczenie, 

3) Dysponuj * - dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) Znajduj  * - znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniaj cej realizacj  zamówienia publicznego.  

  
 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2Ńń4 r. ………………………………………………………………….. 
Miejscowo ć                                                                                                  Podpis osoby (osób) upowa nionej do wyst powania 

                                                                                                                                 w imieniu Wykonawcy 

                                                                                                                       (Po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka 

                                                                                                                                z imieniem i nazwiskiem). 

 
 

 

 

 



 

         Zał cznik nr 4 do SIWZ  
 

 

O WIADCZźNIź WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIź  
PUBLICZNYCH 

 

 

………………………………………………….. ……………………………… 
Nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy lub imi  i nazwisko, adres zamieszkania 

 

 
Przyst puj c do przetargu nieograniczonego na Ś 

 

„OCHRON , OPIźK ,  ZABźZPIźCZANIź MIźJSC DO PRZźTRZYMYWANIA 
BźZDOMNYCH ZWIźRZ T POCHODZ CYCH Z  TźRźNU MIASTA BRZźZINY” 

            

wiadom odpowiedzialno ci za podawanie  nieprawdziwych informacji o wiadczam, e składaj c ofert  
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, o wiadczam/my, e w stosunku do firmy, któr  reprezentuj /my brak jest podstaw do 

wykluczenia z post powania zgodnie z art. 24 ust. ń ustawy z dnia 29 stycznia 2ŃŃ4 r. - Prawo zamówie  
publicznych (Dz. U. z 2Ńń3 r., poz. 9Ń7, ze zm.), który mówiŚ 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  



6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-

akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
 
 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2Ńń4 r. ………………………………………………………………….. 
Miejscowo ć                                                                                                  Podpis osoby (osób) upowa nionej do wyst powania 

                                                                                                                                 w imieniu Wykonawcy 

                                                                                                                       (Po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka 

                                                                                                                                z imieniem i nazwiskiem). 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 

 

1 Podpisuje ka dy wykonawca składaj cy ofert . W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie, niniejsze 

o wiadczenie składa ka dy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Je eli wykonawca wykazuj c spełnianie warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. ń ustawy Prawo zamówie  publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówie  publicznych, a podmioty te b d  brały udział w realizacji cz ci zamówienia, niniejsze o wiadczenie składaj  

powy sze podmioty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał cznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

WYKAZ NARZ DZI I URZ DZź , 
NIźZB DNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIźNIA 

JAKIMI DYSPONUJź LUB B DZIź DYSPONOWAŁ 
WYKONAWCA, 

 

L.

p 

Opis (rodzaj, nazwa 

producenta, typ, 

model) 

Charakterystyka 

techniczna  

Data 

produkcji 
 

Ilo ć 

(szt.) 
 

Podstawa 

dysponowania 

tymi 

zasobami 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2Ńń4 r. ………………………………………………………………….. 
Miejscowo ć                                                                                                  Podpis osoby (osób) upowa nionej do wyst powania 

                                                                                                                                 w imieniu Wykonawcy 

                                                                                                                       (Po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka 

                                                                                                                                z imieniem i nazwiskiem). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał cznik nr 3a  do SIWZ 
 

 

 

WYKAZ RODKÓW TRANSPORTU  
NIźZB DNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIźNIA 

JAKIMI DYSPONUJź LUB B DZIź DYSPONOWAŁ 
WYKONAWCA, 

 

L.

p 

Opis (, nazwa producenta, typ, 

model) 

Data 

produkcji 
 

Podstawa 

dysponowania 

tymi 

zasobami 
 

1 2 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2Ńń4 r. ………………………………………………………………….. 
Miejscowo ć                                                                                                  Podpis osoby (osób) upowa nionej do wyst powania 

                                                                                                                                 w imieniu Wykonawcy 

                                                                                                                       (Po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka 

                                                                                                                                z imieniem i nazwiskiem). 

 

 

Zał cza sie tak e Decyzj  powiatowego lekarz weterynarii wła ciwego  ze wzgl du na  miejsce prowadzenia działalno ci  potwierdzaj ce spełnianie 
wymaga  weterynaryjnych  w zakresie  przewozu zwierz t wykonywanego w zwi zku z prowadzeniem  innej działalno ci gospodarczej, zgodnie z art. 5 

ust.ń ustawy z dnia ńń marca 2ŃŃ4 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539).dla 

wymienionego/wymienionych w wykazie pojazdów.  
 

 

Ponadto zał cza si  Decyzj  powiatowego lekarza weterynarii wła ciwego  ze wzgl du na  miejsce prowadzenia działalno ci  potwierdzaj ce spełnianie 
wymaga  weterynaryjnych  w zakresie miejsca gromadzenia zwierz t okre lonych dla prowadzenia danego rodzaju działalno ci zgodnie z art. 5 ust.ń 
ustawy z dnia ńń marca 2ŃŃ4 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539). 

 

 

 



       Załącznik Nr  5  do SIWZ 

 

 

 

 

 

Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapitałowej  
zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp. 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 (Nazwa i adres Wykonawcy lub jego piecz ć firmowa, adresowa)  

 

 

Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „OCHRON , OPIźK ,  ZABźZPIźCZANIź MIźJSC DO 
PRZETRZYMYWANIA BźZDOMNYCH ZWIźRZ T POCHODZ CYCH Z  TźRźNU 
MIASTA BRZźZINY”, przedkładam/y list  podmiotów nale cych do tej samej grupy 
kapitałowejŚ 
 

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres Telefon, fax, e-mail 

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

       

               data i podpis osoby uprawnionej  

              do reprezentacji Wykonawcy 

 



     

      Załącznik Nr  6  do SIWZ 

 

 

 

 

 

Informacja wykonawcy o tym, e nie nale y do grupy kapitałowej 
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 (Nazwa i adres Wykonawcy lub jego piecz ć firmowa, adresowa)  

 

 

 

Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „OCHRON , OPIźK ,  ZABźZPIźCZANIź 
MIEJSC DO PRZETRZYMYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZ T POCHODZ CYCH Z  
TźRźNU MIASTA BRZźZINY”, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówie  
publicznych o wiadczam, e nie nale  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia ń6 
lutego 2ŃŃ7 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  Nr  5Ń poz. 331 ze zm.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

      

  data i podpis osoby uprawnionej  

              do reprezentacji Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał cznik nr 7 do SIWZ 
 

 

Umowa Nr RI…..…./2014 

 

W dniu ………….r. w Brzezinach, pomi dzy Miastem Brzeziny z siedzib   
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, NIP 8330005565  Regon 750148615 

reprezentowanym przez: 

Marcina Plut  – Burmistrza Miasta Brzeziny, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – żra yny Meli, 
zwan  dalej Zamawiaj cym, 
a 

….……………………….., z siedzib  ……………………….………………………………...  
NIP …………., Regon …………………, reprezentowan  przez ……………………………, 
zwanym dalej Wykonawc ,  

 

w wyniku rozstrzygni cia post powania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci zamówienia ni szej od 
kwoty, o której mowa w art. ńń ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2ŃŃ4 r. Prawo zamówie  
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 

została zawarta umowa, nast puj cej tre ciŚ 
 

 

§ ń 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi ochrony bezdomnych zwierz t na terenie Miasta 
Brzeziny, opieka oraz zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierz t 
pochodz cych z terenu Miasta Brzeziny.  
 

§ 2 

 

Wykonawca b dzie wiadczył na rzecz Zamawiaj cego  usługi polegaj ce naŚ 
 

1. wyłapywaniu w czasie ńŃ godzin od przyj cia telefonicznego zlecenia, zwierz cia 
bezdomnego z terenu miasta Brzeziny wraz z jego transportem do schroniska, 

2. prowadzenie ewidencji i znakowaniu wyłapanych zwierz t, 
3. szukaniu ch tnych i oddawaniu zwierz t do adopcji, 
4. spisywaniu umów z osobami adoptuj cymi, 
5. bezzwłocznym informowaniu Zamawiaj cego o przekazaniu zwierz cia do adopcji 
      lub jego u mierceniu, 
6. sprawowaniu całodobowej opieki nad zwierz tami, w zakres której wchodzi tak e 

wy ywienie, 
7. sprawowaniu opieki weterynaryjnej polegaj cej naŚ 

a. 14-dniowej kwarantannie, 

b. odpchleniu i odrobaczeniu, 

c. szczepieniu i leczeniu, 

d. u mierceniu zwierz cia w celu skrócenia jego cierpie  w przypadku choroby. 
 

§ 3 

 

Wykonawca przy wyłapywaniu zwierz t zobowi zuje si  doŚ 



1. posługiwania si  urz dzeniami i rodkami nie stwarzaj cymi zagro enia dla ycia, 
zdrowia ani cierpie  wyłapywanym zwierz tom, zgodnie z wykazem zał czonymi do 
oferty.  

2. stosowania rodków do przewozu zwierz t spełniaj cych warunki okre lone w 
Ustawie o ochronie zwierz t zgodnie z wykazem zał czonymi do oferty.  

3. niezwłocznego informowania Zamawiaj cego o wszelkich zmianach wpływaj cych na 
stosowanie rodków technicznych o których mowa w pkt. ń i 2 oraz na sprawowaniu 
prawidłowej opieki nad zwierz tami.  

4. stosowanie si  do polece  odpowiednich słu b, współdziałania z Zamawiaj cym w 
zakresie realizacji  przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiaj cy zobowi zuje si  do natychmiastowego informowania Wykonawcy o 

wyst pieniu choroby zaka nej, zwalczanej z urz du na terenie miasta Brzeziny. 
2. Zamawiaj cy zobowi zuje si  do zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko -  

weterynaryjnej. 

3. Zamawiaj cy b dzie dokonywał kontroli realizacji niniejszej umowy w trakcie 

wykonywania prac z udziałem Wykonawcy lub osoby przez niego upowa nionej. 
4. W przypadku stwierdzonych zaniedba  w trakcie realizacji niniejszej umowy 

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zlecenia zast pczego,  a kosztami obci y 
Wykonawc . 

5. W przypadku nie przyst pienia do wykonania zlecenia lub przyst pienia do jego 
wykonania po upływie terminu o którym mowa w § 2 pkt ń umowy Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno ć za szkody wyrz dzone przez zwierz  (zwierz ta), którego 
dotyczyło zlecenie. 

6.   W przypadku wyłapania zwierz cia na terenie miasta z czipem Wykonawca  
      zawiadomi Zamawiaj cego o zaistniałym fakcie pismem nie pó niej ni  w terminie ń4 

      dni od chwili zaistniałej sytuacji.  
 

§ 5 

 

Zlecenia, o których mowa w § 2  pkt ń umowy b d  składać telefonicznie pracownicy 
Zamawiaj cego, natomiast poza godzinami pracy Zamawiaj cego oraz w dni wolne od pracy 
zlecenie mo e być zło one przez dy urnego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, lub 
przez Stra  Miejsk  w Brzezinach. 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do przej cia opieki nad zwierz tami zgodnie z § 2 pkt 3-

7 przekazanymi przez Zamawiaj cego, (wyłapanymi z terenu Miasta Brzeziny), 
przebywaj cymi w Hotelu Dla Zwierz t i Ptactwa Domowego Longin Siemi ski 
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-

Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-4ńń Łód ”  w dniu zawarcia umowy. 
2. Wykonawca w ramach własnych kosztów przejmie zwierz ta z ostatniego miejsca 

pobytu zwierz t  od dnia zawarcia umowy  do dnia wyga ni cia umowy.  
3. Wykaz zwierz t do przej cia wg stanu na dzie  30.10.2014r. stanowi zał cznik nr 8  

do umowy, uzupełniony o aktualny wykaz. 
4. źwidencja zwierz t do przej cia zostanie przedło ona Wykonawcy w dniu podpisania 

umowy. 

5. Wykonawca zobowi zuje si  do informowania o wszystkim co dotyczy zmiany w 

zakresie procedury tak działalno ci jak i stanu prawnego lub faktycznego zwi zanego 



z prowadzeniem tej działalno ci, w zakresie dotycz cym wymaga  weterynaryjnych, 
w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. W przypadku nie dopełnienia 
tego obowi zku Wykonawca zapłaci kar  umown  w wysoko ci 4 ŃŃŃ,ŃŃ zł brutto 
(słownieŚ cztery tysi ce) za ka de naruszenie. 

§ 7 

 

1. Wykonawca podejmie działania w celu oddania zwierz cia do adopcjiŚ 
a. w okresie 6 miesi cy zwierz t przej tych zgodnie z § 6 ust.ń 

b. w okresie 3 miesi cy od daty wyłapania 

      2.   Wykonawca po przekazaniu zwierz cia do adopcji przedło y Zamawiaj cemu    
            po wiadczon  kserokopi  umowy adopcyjnej (w przypadku psa wła cicielskiego) 
           dostarczon  razem z  najbli sz  faktur . 
 

§ 8 

 

Zakres usług obj tych umow  b dzie realizowany wg potrzeb Zamawiaj cego, w oparciu o 
zlecenia o których mowa w § 2 niniejszej umowy, do wyczerpania  kwoty ń5Ń ŃŃŃ,ŃŃ zł  
(słownieŚ sto pi ćdziesi t tysi cy) w podanym okresie wykonywania umowy. Z momentem 

wyczerpania kwoty ń5Ń.ŃŃŃ,ŃŃ  zł przed dniem 3Ń czerwca 2Ńń5 roku umowa wygasa.  
 

§ 9 

 

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy okre lonego w § ń nast pować b dzie miesi cznie 
wg faktycznie wykonanych usług po cenach zaoferowanych w ofercie przetargowej, tj.: 

a) za wyłapanie i transport jednego zwierz cia kwotaŚ  
-  netto ……………………………………………………………………………………... 
-  brutto …………………………………………………………………………………….. 

b) za wyłapanie i transport, w tym samym dniu i czasie podczas wykonywania jednego 

zlecenia, wi kszej ilo ci zwierz tŚ 
a. za pierwsze zwierz  kwotaŚ     

             -  netto…………………………………..………………………………………………  
             -  brutto ………………………………………………………………………………… 

b. za ka de kolejne zwierz  kwotaŚ 
-  netto …………………………………………………………………………………. 

             -  brutto ………………………………………………………………………………… 

3. za utrzymanie jednego zwierz cia tj. usługi w § 2 pkt 2-7 umowy kwot Ś 
- netto ………………………………………………………………………………….. 

            -  brutto …………………………………………………………………………………. 
4. za ka de zwierz  oddane do adopcji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie: 

           -  netto ………………………………………………………………………………….. 
     -  brutto ………………………………………………………………………………… 
 

§ ńŃ 

 
1. Wykonawca zobowi zuje si  do przedkładania faktur za wykonane usługi wraz z 

wykazem ilo ciowym przetrzymywanych zwierz t oraz wykonanych wyłapa  w 
terminie do dnia ńŃ nast pnego miesi ca. 

2. Zamawiaj cy b dzie uiszczał nale no ć za wykonanie usługi przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie 2ń dni kalendarzowych licz c od dnia dor czenia prawidłowo 
wystawionej przez  Zleceniodawc  faktury. 



3. W przypadku nieuregulowania nale no ci w wyznaczonym terminie Wykonawca 
naliczy odsetki ustawowe.  

4. Dat  zapłaty nale no ci jest dzie  uznania rachunku Zamawiaj cego.  
5. Wykonawca nie mo e bez pisemnej zgody Zamawiaj cego przelać wierzytelno ci na 

rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji zwi zanych z realizacj  niniejszej 
umowy. 

 

§ńń 
 

ń. Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kary umowneŚ 
ń) za niewykonanie umowy w wysoko ci 2 ŃŃŃ,ŃŃ zł brutto ( słownieŚ dwa tysi ce ), 
2)  za ka dy przypadek nienale ytego wykonania umowy w wysoko ci 2 ŃŃŃ,ŃŃ zł brutto  
( słownieŚ dwa tysi ce ),  
3) za opó nienie wykonania obowi zków przez Wykonawc  okre lonych w umowie w 
wysoko ci 3Ń,ŃŃ zł za ka dy dzie  opó nienia, 
4)  w przypadku odst pienia od umowy przez któr kolwiek ze Stron, z przyczyn le cych po 
stronie Wykonawcy, w wysoko ci ń5 ŃŃŃ,ŃŃ zł brutto ( słownieŚ pi tna cie tysi cy ). 
3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniaj cego 
przekraczaj cego wysoko ć kar umownych na zasadach ogólnych okre lonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

3. Wykonawca wyra a zgod  na potr canie kar umownych z nale nego mu wynagrodzenia.  
4. W przypadku, gdy naliczona kara umowna przewy sza nale ne Wykonawcy 
wynagrodzenie, Wykonawca zobowi zany jest do zapłacenia kary umownej w terminie ń4 
dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej. 

 

 

§ ń2 

 

1. Umowa zawarta jest na czas okre lony i obowi zuje od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. z 

zastrze eniem § 8.  
2. Zamawiaj cy mo e rozwi zać umow  je eli Wykonawca nie wywi e si  ze zobowi za , 

o których mowa w § ń-3 i § 6 umowy. 
3. Umowa mo e być rozwi zana w ka dym czasie za porozumieniem stron.  
4. Zamawiaj cy mo e rozwi zać umow  za jednomiesi cznym wypowiedzeniem. 

O wiadczenie o wypowiedzeniu dla swojej wa no ci wymaga formy pisemnej. 

5. W czasie trwania wypowiedzenia (z winy Wykonawcy) Wykonawca w ramach własnych 
kosztów przeka e zewidencjonowane zwierz ta Miasta Brzeziny wraz z dokumentacj  
dotycz c  przekazanych zwierz t we wskazane przez Zamawiaj cego miejsce ich nowego 

pobytu. 

6. Strony zgodnie o wiadczaj , e umowa rozwi zuje si  z chwil  wyczerpania kwoty, o 
której mowa § 8 umowy. 

 

§ń3 

 

ń. Wszelkie zmiany i uzupełnienia tre ci niniejszej umowy, wymagaj  aneksu podpisanego 
przez obie strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 
2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo ć istotnych zmian postanowie  zawartej umowy  
w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  
w nast puj cych okoliczno ciachŚ 

1) Zmiana postanowie  niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia 
dopuszczalna jest w przypadku:  



a) wyst pienia okoliczno ci, których strony nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania nale ytej staranno ci, 
b) zmian regulacji prawnych, wpływaj cych na koniczno ć zmiany terminu. 
 

2) Zmiana postanowie  niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w 
przypadku:  

a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany 
urz dowej stawki podatku od towaru i usług. 
 

3) Zmiana postanowie  niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w 

przypadku:  

a) zmian regulacji prawnych, wpływaj cych na koniczno ć zmiany zakresu rzeczowego, 
b) wyst pienia okoliczno ci, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania nale ytej staranno ci, 
c) konieczno ć zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z 

okoliczno ci których Zamawiaj cy nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych 

oraz zmiana osób reprezentuj cych Strony. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie 

le y w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiaj cy mo e odst pić od umowy w terminie 3Ń dni od powzi cia 
wiadomo ci o tych okoliczno ciach. W takim przypadku Wykonawca mo e dać 
wył cznie wynagrodzenia nale nego z tytułu wykonania cz ci umowy. 

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowi zuje si  do pisemnego 
powiadamiania Zamawiaj cego oŚ zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób 
reprezentuj cych, ogłoszeniu upadło ci, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalno ci, 
wszcz ciu post powania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ń4 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać s d wła ciwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiaj cego 

 

§ ń5 

 

Zleceniodawca mo e odst pić od umowy w przypadku okre lonym w art. ń45 ustawy z dnia 
29 stycznia 2ŃŃ4r. Prawo zamówie  publicznych ( t. j. Dz. U. z 2Ńń3r. poz. 9Ń7). 
 

§ ń6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  b d  miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2ŃŃ4r. Prawo zamówie  publicznych. 
 

§ ń7 

 

Umow  sporz dzono w 4 jednobrzmi cych egzemplarzach, po 2 dla ka dej ze stron. 
 

 

 

ZAMAWIAJ CY                                                                                WYKONAWCA 
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