PN – 72/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1579), zwaną dalej ustawą,
z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy – procedura
odwrócona.
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Kody CPV:
85200000-1 Usługi weterynaryjne
98380000-0 Usługi psiarni
Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(ogółem 125 sztuk, w tym 85 psów i 40 kotów) z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
3.2. Zakres usługi:
1) Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(ogółem 125 sztuk, w tym 85 psów i 40 kotów) z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018
r. do 31.12.2018 r. polegającej na:
a) dożywotniej kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami w schronisku w tym
między innymi: prowadzenie 14 dniowej kwarantanny, szczepienia, zwalczanie
pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, karmienie i pojenie zwierząt, leczenie
zwierząt
a w koniecznych przypadkach ich uśmiercenie zgodnie z
obowiązującymi przepisami, obligatoryjna kastracja lub sterylizacja, czipowanie
zwierząt z wprowadzeniem do bazy SAFE ANIMAL;
b) dożywotniej kompleksowej opiece nad bezdomnymi kotami w schronisku w tym
między innymi: prowadzenie 14 dniowej kwarantanny, szczepienia, zwalczanie
pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, karmienie i pojenie zwierząt, leczenie
zwierząt
a w koniecznych przypadkach ich uśmiercenie zgodnie z
obowiązującymi przepisami, obligatoryjna kastracja lub sterylizacja, czipowanie
zwierząt z wprowadzeniem do bazy SAFE ANIMAL;
c) podjęciu interwencji zgłoszonej przez Zamawiającego lub przez służby wskazane
przez Zamawiającego, obejmującej transport, wyłapywanie lub odebranie
zwierzęcia ze wskazanego miejsca i umieszczenie zwierzęcia w schronisku;
d) przeprowadzeniu jednej ogłoszonej akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Mikołów wraz z transportem zwierząt do schroniska;
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e) systematycznym umieszczaniu przez Wykonawcę informacji oraz zdjęć psów i
kotów przyjętych do schroniska na stronie internetowej;
f) informowaniu niezwłocznie Zamawiającego w przypadku, gdy zwierzę zbiegnie ze
schroniska oraz natychmiastowego poszukiwania zagubionego zwierzęcia;
g) czas podjęcia interwencji do 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
2) Przekazywaniu Zamawiającemu w rozliczeniu miesięcznym zestawień z informacją
o:
a) przyjętych psach i kotach do schroniska wraz z podaniem nr czipa i zdjęciami tych
zwierząt,
b) odebranych psach i kotach ze schroniska przez właściciela (opiekuna) zwierzęcia,
c) adoptowanych psach i kotach ( w rozbiciu na adopcję do Mikołowa i poza gminę
Mikołów),
3) Prowadzenie działań zmierzających do odnalezienia właściciela (opiekuna)
zwierzęcia oraz aktywne szukanie chętnych do adopcji zwierzęcia, m.in. poprzez
umieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych.
4) Sporządzaniu przez Wykonawcę rocznego sprawozdania dotyczącego zwierząt
przyjętych do schroniska z terenu gminy Mikołów z podaniem nr czipa (z podziałem
na psy i koty) obejmującego:
a) liczbę przyjętych do schroniska,
b) liczbę odebranych ze schroniska przez właściciela,
c) liczbę oddanych do adopcji z podziałem na adopcję do gminy Mikołów oraz poza
gminę Mikołów,
d) liczbę padłych w schronisku,
e) liczbę uśpionych w schronisku,
5) Współpracy z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów na
rok 2018.
Zamawiający zastrzega, że ilość psów i kotów do wyłapania i przyjęcia do schroniska
może być mniejsza lub większa, a wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb i zgłoszeń
Zamawiającego.
3.3. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
3.5. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7:
Nie przewiduje się.
4. Termin wykonania zamówienia:
Od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia wykonawców:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy ustawy;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

działalności
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
wydane przez właściwy organ 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 2017 poz. 1289).
Schronisko objęte jest nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone
do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i
posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z
późn. zm.)
- zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mikołów 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 2017 poz. 1289),
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże :
- dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu
zwierząt spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r. , poz. 1840),
- dysponowanie specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt,
- dysponowanie urządzeniem do odczytywania danych z mikroprocesorów
wszczepionych zwierzętom w celu identyfikacji ich właściciela.
- gotowość schroniska wskazanego w treści oferty do przyjęcia około 125
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mikołów wraz z zapewnieniem im
kompleksowej dożywotniej opieki.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
pkt 5.1.2 b) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
5.3.1. 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.
5.3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wraz z ofertą każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (Zał. Nr 2 część I). Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku zaistnienia podstaw do
wykluczenia wykonawcy wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
wykonawca wskazuje podstawę wykluczenia oraz opisuje podjęte środki
naprawcze (Zał. Nr 2 część I pkt 4).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom niebędącym podmiotem, na którego zasoby
powołuje się wykonawca złożył oświadczenie dotyczące tych podwykonawców o
braku przesłanek do wykluczenia ich z postępowania i zamieścił informacje o
tych podwykonawcach w tym oświadczeniu (Zał. Nr 2 część II).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu (Zał. Nr 2 część
III).
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
W zakresie nie uregulowanym 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. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający
oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty i umowy, które muszą mieć formę pisemną oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla
których mają zastosowanie przepisy cyt. w pkt 6.6. rozporządzenia.
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania
korespondencji.
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Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję
elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny
adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na
adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj
potwierdzenia
przeczytania”
dla
wszystkich
wysyłanych
wiadomości.
Konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez
wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę.
Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy
użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez
zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie.
Osoby upoważnione: Ewa Matera, Katarzyna Kurczyk.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazanymi w niniejszej SIWZ.
Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
7.2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać
się numerem postępowania określonym w SIWZ (PN-72/2017).
8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą:
9.1. 30 dni od terminu składania ofert
9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie
powoduje utraty wadium.
9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta winna składać się z :
10.1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) zawierającego elementy wyliczenia ceny,
o których mowa w pkt. 12 siwz. Dodatkowo wykonawca winien zadeklarować czas
podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia, ilość działań edukacyjnych, które
przeprowadzi w ciągu roku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mikołów w zakresie
opieki nad zwierzętami oraz wskazać nazwę i siedzibę schroniska, do którego
kierowane będą wyłapywane zwierzęta.
5

Jeżeli wykonawca w formularzu oferty nie zamieści w/w informacji Zamawiający
uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i odrzuci ofertę.
O ile wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
podwykonawcom wskazuje:
- które części zamówienia będą realizowali podwykonawcy,
- firmy podwykonawców

części

zamówienia

10.2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek
do wykluczenia wymienionych w pkt 5 SIWZ
Oferta w formie pisemnej winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem
czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN – 72/2017 Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołów od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Nie otwierać przed 13.12.2017 r. godz. 10:30”
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
Brak minimalnego oznaczenia „Oferta PN-72/2017” może spowodować otwarcie
koperty przed upływem terminu otwarcia ofert (jak zwykłej korespondencji), czego
konsekwencje obciążą wykonawcę.
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1. Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 13.12.2017 r. do godz. 10:00., w przypadku przesyłek
pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i
godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta
Mikołów, Rynek 16, pok. 34.
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11.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
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.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
W ofercie wykonawca powinien podać ceny jednostkowe brutto dla wszystkich czterech
pozycji formularza oferty, wyliczyć wartość brutto poszczególnych pozycji oraz
zsumować wartości brutto.
Odrębnie należy podać wartość podatku Vat.
Jeżeli 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 rodzaj
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz podając jej wartość
bez kwoty podatku.
O ile wykonawca takiej informacji w postaci oświadczenia nie załączy do oferty
zamawiający uzna, że nie złożono oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Kryteriami oceny ofert są:
13.1 Cena: 60 pkt
13.2 Czas podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia – 20 pkt, tj.
- do 1 godziny: 20 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny: 10 pkt,
- powyżej 1,5 godziny do 2 godzin: 5 pkt,
- powyżej 2 godzin, ale nie dłużej niż 3 godziny: 0 pkt.
13.3

Ilość przeprowadzonych przez Wykonawcę działań edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Mikołów w zakresie opieki nad zwierzętami: 20pkt
- cztery w ciągu roku:
20 pkt
- trzy w ciągu roku:
15 pkt
- dwa w ciągu roku:
10 pkt
- jedno w ciągu roku:
5 pkt
- brak działań edukacyjnych:
0 pkt
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13.4. Jeżeli wykonawca w formularzu oferty nie zamieści informacji odnośnie czasu
podjęcia interwencji, wskaże czas dłuższy niż 3 godziny, nie zamieści informacji
odnośnie ilości przeprowadzonych działań edukacyjnych zamawiający uzna, że
treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
odrzuci ofertę.
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + liczba pkt za czas podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia +
liczba pkt za ilość przeprowadzonych działań edukacyjnych = ............... punktów.
wyjaśnienia:

CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 20 pkt za ilość pkt za czas
podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia, 20 pkt za ilość przeprowadzonych działań
edukacyjnych)
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy i informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.
Wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
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miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a,
Warszawa, a kopię przekazuje Zamawiającemu.
Dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności
wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy.
18. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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PN – 72/2017
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres

NIP: ……………….. REGON: ………………., Fax ............................., Tel. …………….
Adres e-mail ……………………..……………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :
Kody CPV:
85200000-1 Usługi weterynaryjne
98380000-0 Usługi psiarni
Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(ogółem 125 sztuk, w tym 85 psów i 40 kotów) z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
Oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe kwoty kosztorysowe:
Lp.

Przedmiot usługi

ilość

Cena
jednostkowa
(brutto w zł)

Wartość
pozycji (brutto
w zł) (CxD)

A

B

C

D

E

1

Dożywotnia kompleksowa opieka nad bezdomnym psem
w schronisku w tym między innymi: prowadzenie 14
dniowej kwarantanny, szczepienia, zwalczanie pasożytów
zewnętrznych i wewnętrznych, karmienie i pojenie
zwierzęcia, leczenie zwierzęcia a w koniecznych
przypadkach jego uśmiercenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obligatoryjna kastracja lub sterylizacja,
czipowanie zwierzęcia z wprowadzeniem do bazy SAFE
ANIMAL

85

2

Dożywotnia kompleksowa opieka nad bezdomnym kotem
w schronisku w tym między innymi: prowadzenie 14
dniowej kwarantanny, szczepienia, zwalczanie pasożytów
zewnętrznych
i wewnętrznych, karmienie i pojenie
zwierzęcia, leczenie zwierzęcia a w koniecznych
przypadkach jego uśmiercenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obligatoryjna kastracja lub sterylizacja,
czipowanie zwierzęcia
z wprowadzeniem do bazy
SAFE ANIMAL;

40

3

Podjęcie interwencji zgłoszonej przez Zamawiającego lub 135
przez
służby
wskazane
przez
Zamawiającego,
obejmującej transport, wyłapywanie lub odebranie
zwierzęcia ze wskazanego miejsca i umieszczenie
zwierzęcia w schronisku

4

Przeprowadzenie jednej ogłoszonej akcji wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mikołów wraz
z transportem zwierząt do schroniska

1

RAZEM (SUMA WARTOŚCI Z POZ. E)

1

Brutto (suma poz. E): …............................................................zł
w tym należny podatek VAT

…................................................ zł

Czas podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia ……………………....
Ilość działań edukacyjnych, które przeprowadzi Wykonawca w ciągu roku
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołów w zakresie opieki nad
zwierzętami ….....................................................................
Nazwa i siedziba Schroniska ….................................................................
………………………………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, że:
- przewiduję udział w realizacji zamówienia następujących podwykonawców:
……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………….…
- podwykonawcy będą realizowali nw częśći zamówienia:
…………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także
podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

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

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe
przedsiębiorstwo

Srednie
przedsiębiorstwo

Inne

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty, kryteria kwalifikacji zamieszczono poniżej:
Rodzaj przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
inne

Zatrudnienie
mniej, niż 10 osób
mniej, niż 50 osób
mniej, niż 250 osób
powyżej 250 osób

Obrót roczny
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 50 mln Euro
powyżej 50 mln Euro

Suma bilansowa
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 43 mln Euro
powyżej 43 mln Euro

2

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenia wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich konsorcjantów)

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
PN-72/2017 „Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(ogółem 125 sztuk, w tym 85 psów i 40 kotów) z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018 r. do
31.12.2018 r.” ,prowadzonego przez Gminę Mikołów, z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, oświadczam, co następuje:

CZĘŚĆ I: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5 SIWZ

dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- posiadam aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt, wydane przez właściwy organ 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
2017 poz. 1289).
Schronisko objęte jest nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do
rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym
weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.)
- posiadam zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mikołów 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 2017 poz. 1289).
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
- dysponuję co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt
spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r. , poz. 1840),
- dysponuję specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt,
- dysponuję urządzeniem do odczytywania danych z mikroprocesorów
wszczepionych zwierzętom w celu identyfikacji ich właściciela
- schronisko jest przygotowane do przyjęcia około 125 bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Mikołów wraz z zapewnieniem im kompleksowej dożywotniej opieki.

……………………………………………………
(podpis wykonawcy)
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3. 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 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
(podpis wykonawcy)

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:
……………………………………………………………………..………………………………….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………
(podpis wykonawcy)

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i udostępniają zasoby
w zakresie:
……………………………………………………………………………………….…………...........................
……………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………
(podpis wykonawcy)
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Wzór umowy

UMOWA
zawarta dnia..........………………....pomiędzy:
Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, NIP 6351805347, REGON 276257630
w której imieniu działa:
Zastępca Burmistrza Miasta – Mateusz Handel
zwaną dalej Zamawiającym
a
….............................................………………………………………………………………………..
NIP………………………., REGON…………...……..
zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami,
o następującej treści:
§1
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:
1) Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (ogółem
125 sztuk, w tym 85 psów i 40 kotów) z terenu gminy Mikołów od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
polegającej na:
a) dożywotniej kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami w schronisku w tym między innymi:
prowadzenie 14 dniowej kwarantanny, szczepienia, zwalczanie pasożytów zewnętrznych
i wewnętrznych, karmienie i pojenie zwierząt, leczenie zwierząt a w koniecznych przypadkach ich
uśmiercenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, obligatoryjna kastracja lub sterylizacja,
czipowanie zwierząt z wprowadzeniem do bazy SAFE ANIMAL;
b) dożywotniej kompleksowej opiece nad bezdomnymi kotami w schronisku w tym między innymi:
prowadzenie 14 dniowej kwarantanny, szczepienia, zwalczanie pasożytów zewnętrznych
i wewnętrznych, karmienie i pojenie zwierząt, leczenie zwierząt a w koniecznych przypadkach ich
uśmiercenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, obligatoryjna kastracja lub sterylizacja,
czipowanie zwierząt z wprowadzeniem do bazy SAFE ANIMAL;
c) podjęciu interwencji zgłoszonej przez Zamawiającego lub przez służby wskazane przez
Zamawiającego, obejmującej transport, wyłapywanie lub odebranie zwierzęcia ze wskazanego
miejsca i umieszczenie zwierzęcia w schronisku;
d) przeprowadzeniu jednej ogłoszonej akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Mikołów wraz z transportem zwierząt do schroniska;
e) systematycznym umieszczaniu przez Wykonawcę informacji oraz zdjęć psów i kotów przyjętych
do schroniska na stronie internetowej;
f) informowaniu niezwłocznie Zamawiającego w przypadku, gdy zwierzę zbiegnie ze schroniska
oraz natychmiastowego poszukiwania zagubionego zwierzęcia;
g) czas podjęcia interwencji do 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
2) Przekazywaniu Zamawiającemu w rozliczeniu miesięcznym zestawień z informacją o:
a) przyjętych psach i kotach do schroniska wraz z podaniem nr czipa i zdjęciami tych zwierząt,
b) odebranych psach i kotach ze schroniska przez właściciela (opiekuna) zwierzęcia,
c) adoptowanych psach i kotach ( w rozbiciu na adopcję do Mikołowa i poza gminę Mikołów),
3) Prowadzenie działań zmierzających do odnalezienia właściciela (opiekuna) zwierzęcia oraz
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aktywne szukanie chętnych do adopcji zwierzęcia, m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń na
stronach internetowych.
4) Sporządzaniu przez Wykonawcę rocznego sprawozdania dotyczącego zwierząt przyjętych
do schroniska z terenu gminy Mikołów z podaniem nr czipa (z podziałem na psy i koty)
obejmującego:
a) liczbę przyjętych do schroniska,
b) liczbę odebranych ze schroniska przez właściciela,
c) liczbę oddanych do adopcji z podziałem na adopcję do gminy Mikołów oraz poza gminę
Mikołów,
d) liczbę padłych w schronisku,
e) liczbę uśpionych w schronisku,
5) Przeprowadzenia działań edukacyjnych w ilości........ w ciągu roku dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy Mikołów w zakresie opieki nad zwierzętami. Po przeprowadzeniu każdego działania
edukacyjnego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie z jej wykonania.
§2
1. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów na
rok 2018 .
2. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Mikołów

będą

przekazywane

Wykonawcy przez :
a) Referat Usług Komunalnych Urzędu Miasta Mikołów,
b) Straż Miejską w Mikołowie,
c) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie,
d) Policję.
§3
Termin realizacji zadania: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania wysokości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
§4
1. Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej
umowy w wysokości …..............złotych netto + należny pod. VAT = …............................. zł brutto
(słownie:..................................) ustalone na podstawie cen jednostkowych, określonych w ofercie
Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia nie może być większa niż w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
i zostanie określona po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie zestawienia poniesionych
przez Wykonawcę kosztów, uwzględniających potwierdzony zakres rzeczowy wykonanych usług
pomnożonych przez cenę jednostkową określoną w ofercie.
§5
1. Strony ustalają, że zapłata za wykonane usługi następować będzie w okresach miesięcznych.
2. Podstawą zapłaty będą faktury, wystawione w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
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zestawienia wykonanych usług objętych przedmiotem umowy.
§6
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
2. Należność będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy określone w fakturze.
3. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt, wydane przez właściwy 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 2017 poz.
1289), zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy Mikołów 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 2017 poz. 1289). Schronisko
objęte jest nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów
prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny
zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.)
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, przepisami odrębnymi a także
z wykorzystaniem niezbędnego potencjału technicznego, swojej najlepszej wiedzy, doświadczenia
oraz z dochowaniem najwyższej staranności.
3.

Wykonawca

oświadcza,

że

schronisko……………………………………………….……….……………………………………
………………………………………………………………….

jest przygotowane do przyjęcia

około 125 bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mikołów wraz z zapewnieniem im kompleksowej
dożywotniej opieki.
4. Zamawiający zastrzega, że ilość psów i kotów do wyłapania i przyjęcia do schroniska może być
mniejsza lub większa, a wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb i zgłoszeń Zamawiającego.
5. Wygaśnięcie bądź cofnięcie zezwoleń określonych w § 7 ust. 1 skutkuje rozwiązaniem umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§8
1. Kontrole wykonywanych przez Wykonawcę usług, będą przeprowadzone jeden raz w miesiącu
wspólnie z Wykonawcą bądź bez jego udziału przez pracowników Referatu Usług Komunalnych
Urzędu Miasta Mikołowa na podstawie potwierdzonych bieżących zestawień wykonanych usług.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania usług
określonych w §1 umowy, Zamawiający powiadomi o powyższym Wykonawcę, o ile nie brał on
udziału w kontroli.
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3. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Zamawiającego wykonywanych
usług w

schronisku

w godzinach pracy schroniska. Kontrolujący mają wgląd w pełną

dokumentację dotyczącą zwierząt przyjętych do schroniska z terenu gminy Mikołów.
4. Osobą umocowaną do kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy jest
…..........................................................tel. kontaktowy....................... a ze strony Zamawiającego
Ewa Matera i Katarzyna Kurczyk Referat Usług Komunalnych Urzędu Miasta Mikołów
tel. kontaktowy 32/32 48 569, 32/32 48 571.
§9
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli lub odbioru usługi,
niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty zakresu określonego w § 1 umowy,
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej za każdy przypadek takiego
stwierdzenia w wysokości 0,5 % wartości netto określonej w § 4 ust. 1. Należną z tego tytułu kwotę
Zamawiający potrąci z kolejnej faktury, wystawionej przez Wykonawcę.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1;
b) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.
Należne z tego tytułu kwoty Zamawiający potrąci z kolejnej faktury, wystawionej przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15%
łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem przypadków określonych
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§ 12
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
1) Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z opisem zakresu prac określonych w umowie
lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.
W szczególności Zamawiający odmówi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą
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w przypadku:
a) Posiadania przez Zamawiającego wiedzy, że Podwykonawca nie udźwignie ciężaru
wykonania powierzonego mu zakresu usługi;
b) Sprzeczności pomiędzy zapisami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą a zapisami
umowy lub projektu umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą.
2) Umowa o której mowa w pkt. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3) Roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia mogą być kierowane wyłącznie
do Wykonawcy.
4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego bądź
niezrealizowanego przez Podwykonawcę.
5) W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca winien załączyć do faktury
za wykonane prace cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości
wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę prac, niezapłaconych przez
Wykonawcę.
6) Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu
zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych
na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych
za zgodność z oryginałem.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności
dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę.
§ 13
1. Strona dążąca do zmiany nieistotnych postanowień umowy jest zobowiązana przedstawić
pisemne argumenty uzasadniające zmianę.
2. Wszelkie nieistotne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie.
3. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty reguluje art 144
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadkach
przewidzianych we właściwych przepisach prawa, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o utrzymaniu czystości
w gminach.
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i porządku

§ 16
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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