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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722
REGON 013269640
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 9.00-19.00
-wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
-piątek od 8.00 do 14.00
e-mail: um@wolomin.org
adres strony internetowej: www.wolomin.org
adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV: Część II : 85200000-1 Usługi weterynaryjne
85210000-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych,
3.1 Przedmiotem zamówienia jest sterylizacja i kastracja psów i kotów z terenu Gminy Wołomin, tj:
- przyjmowanie zwierząt i wykonywania usług weterynaryjnych objętych umową w zakładzie
leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach
leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24 );
- przyjmowanie na zabiegi zwierząt wyłącznie od mieszkańców Gminy Wołomin
i opiekunów społecznych kotów;
- posiadanie tzw. szpitalika mieszczącego się w zakładzie leczniczym – pomieszczenia
przystosowanego do okresowego przetrzymywania zwierząt oczekujących na zabiegi,
wyposażone w boksy, klatki;
- posiadanie pomieszczeń dla prowadzenia właściwej opieki pooperacyjnej wyposażonego
w boksy, klatki dla psów i kotów;
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- przeprowadzenie badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia w celu zakwalifikowania
do zabiegu sterylizacji albo kastracji;
- wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt zgodnie z zasadami profesjonalnego
świadczenia usług weterynaryjnych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej wykonywanych usług, w tym dokonywania
szczegółowych wpisów zastosowanych zabiegów i leczenia do kart zdrowia zwierząt;
- zapewnienie właściwej weterynaryjnej opieki pooperacyjnej – do czasu odebrania zwierzęcia
przez jego właściciela lub opiekuna społecznego.
- przekazywanie Zamawiającemu (wraz z fakturami za wykonane usługi) zestawień
zawierających odpowiednio: imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia (właściciela), płeć
zwierzęcia, datę przyjęcia, stan ogólny zwierzęcia przed zabiegiem, datę wykonania zabiegu,
ogólny stan zwierzęcia po zabiegu oraz liczbę dób opieki pooperacyjnej;
- utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z właściwymi pracownikami Zamawiającego;
- posiadanie aktualnej

umowy z firmą mającą zezwolenie na odbiór odpadów

weterynaryjnych
3.2 Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą
zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 977 z pózn. zm.)
3) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego,
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, przedstawi Zmawiającemu wykaz osób
zatrudnionych na umowę o pracę; w przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy,
w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych;
4) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy; w przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca zobowiązuje się, w terminie
14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia w to miejsce innej osoby
posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie; w przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji
umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania
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zmiany osób wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3; zmiany te nie stanowią zmiany
niniejszej umowy;
5) postanowienia pkt 1-4 mają odpowiednie zastosowanie do podwykonawców, za działania których
przed Zamawiającym odpowiada Wykonawca;
6) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zmówienia osób na umowę o pracę lub
nieprzedstawienia

Zamawiającemu

na

jego

żądanie

wykazów

osób

zatrudnionych

wraz

z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
określoną w umowie, naliczaną za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił
ciążącego na nim zobowiązania.
3.3 Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą przeprowadzi kontrolę pomieszczeń i
sprzętu, które będą służyły do realizacji zamówienia.
3.4 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia tj.
posiadania zakładu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach
leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24 ) wraz ze szpitalikiem mieszczącym się w
zakładzie leczniczym - pomieszczeniu przystosowanym do okresowego przetrzymywania zwierząt
oczekujących na zabiegi, wyposażonego w boksy, klatki.
4. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do dnia 31.03.2020 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy; ( dla części I i II)
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów; Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada:
–

aktualny – wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert – wpis do

ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach
leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24 ), prowadzonej przez okręgową izbę lekarskoweterynaryjną.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
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- w zakresie zdolności technicznej – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje
lub będzie dysponował

odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami

technicznymi tj. dysponował:
- zakładem leczniczym, w którym będą przeprowadzane usługi weterynaryjne;
- tzw. szpitalikiem znajdującym się na terenie zakładu leczniczego – tj. pomieszczenie przystosowane
do okresowego przetrzymywania zwierząt oczekujących na zabiegi, ich obserwacji i izolacji,
wyposażone w boksy, klatki itp. – na ok. 8 zwierząt tak, aby nie doszło do odmowy przyjęcia zwierząt
z powodu braku miejsca w szpitaliku ;
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania

przez Wykonawcę wyżej

wymienionego warunku .
-

w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy —

w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch zamówień

odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tej części
zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.
Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi
w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych
usług wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku
przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez
NBP z dnia składania ofert.
- w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje
lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1479 z pożn. zm. );
5.2 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub powołują się na zasoby podmiotu
trzeciego, warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie. Żaden z wykonawców lub
podmiotów nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5.4 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
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5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia przesłanki
o której mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j.Dz. U. z
2019 r. poz. 498);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w §7 ust. 1 ww. rozporządzenia , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis §7 ust. 2 ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć :
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b
ustawy.
6.2 Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez
niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej
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w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.
poz. 1126) (niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się
o właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art.
24aa ustawy ):
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.(załącznik nr 4 do SIWZ), (w
zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,.
(załącznik nr 5 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4) Aktualny – wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert – wpis do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych
dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub
dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne;
5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik nr 6 do siwz), (w
zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia
ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
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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 (załącznik nr 7
do siwz).
6.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu weryfikacji, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty w oryginale.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
7.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
7.2 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
swoje zapytania pisemnie na adres: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
faksem 022 763 30 66 lub drogą elektroniczną na adres: e-mail: przetargi@wolomin.org.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
7.3 Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
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7.4 Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
- w zakresie merytorycznym: Piotr Mystkowski , Lena Osiejewicz
- w zakresie formalno – prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.
8. Wymagania dotyczące wadium
8.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę Wykonawcy: w kwocie 4 000,00
zł (słownie: cztery tysiące złotych.)
8.2 Wadium może być wnoszone w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 r.
poz.310).
8.3 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8.4 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego

w

terminie

związania

ofertą,

zobowiązanie

Gwaranta

do

wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty
w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia
oferty.
8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO S.A. o/ Wołomin ul. Miła 8/12 nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534 z dopiskiem:
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin- sterylizacja i kastracja psów i
kotów ” - ZP.271.21.2019
8.6 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium
przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek Zamawiającego.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
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może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia
zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.2 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.4 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
10.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania.
10.6 Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób
zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez Wykonawcę,
a przedłożone dokumenty winny być spisane na jednej kartce (spis treści).
10.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załącznik do oferty
kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i
podpisana przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy na każdej stronie
dokumentu, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką. Zamawiający
zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
10.8 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wykonawca
powinien złożyć na druku OFERTA. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa składane
w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. poprzez złożenie w/w
dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub
poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty).
10.9 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
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10.10 Dokumenty składające się na ofertę:
1)

Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ . Upoważnienie

osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2) Dowód wniesienia wadium.
3) Aktualna umowa z firmą mającą zezwolenie na odbiór odpadów weterynaryjnych
4) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania;
5) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany
przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy
muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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10.11 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin- Sterylizacja i kastracja psów
i kotów ” – ZP.271.21.2019”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 29.04.2019 r., godz. 10:30
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
10.12 Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.
10.13 Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty,
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający
ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

11.1

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wołomin, stanowiska podawcze – pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 29.04.2019 r. do
godz. 10:00.
11.2

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-

200 Wołomin, pok. nr 225 w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10:30.
12. Opis sposobu obliczania ceny
12.1 Należy podać cenę netto (bez VAT), kwotę podatku VAT oraz cenę brutto (z VAT) dla każdej
pozycji wymienionej w tabeli, oraz łączną cenę za wartość zamówienia netto (bez Vat), kwotę podatku
Vat oraz łączną cenę brutto za wartość zamówienia. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, prowadzone będą w walucie polskiej.
Stawka VAT
Lp.

Nazwa usługi

Liczba
Cena
szacunkowa jedn. netto
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Cena jedn.
brutto

Liczba
szacunkowa x
cena
jednostkowa
brutto

1

Sterylizacja kotki wraz
z pobytem w zakładzie
leczniczym

Kastracja kocura wraz
2 z pobytem w zakładzie
leczniczym

250 szt.

125 szt.

3

Sterylizacja kotki bez
pobytu w zakładzie
leczniczym

362 szt.

4

Kastracja kocura bez
pobytu w zakładzie
leczniczym

187 szt.

5

Sterylizacja suki bez
pobytu w zakładzie
leczniczym

262 szt.

6

Kastracja psa bez
pobytu w zakładzie
leczniczym

100 szt.

7

Łączna cena za wartość zamówienia

2.2 Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy comiesięcznie, na podstawie
faktury potwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania umowy wraz z
załączonym zestawieniem zawierającym odpowiednio:
1)imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia,
2) płeć zwierzęcia,
3) datę przyjęcia,
4) stan ogólny zwierzęcia przed zabiegiem,
5) datę wykonania zabiegu,
6) ogólny stan zwierzęcia po zabiegu,
7) liczbę dób opieki po operacyjnej.
Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego, przelewem na konto podane na fakturze.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:
Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie wg kryteriów:
1) najniższa cena – 60 %;
C = (C min : C o) x 60
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gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę (z VAT) za wykonanie całości zamówienia
C min - minimalna cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia zaoferowana w postępowaniu,
C o - cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik
jest obliczany,
60 - maksymalna ilość punktów do uzyskania równa jest określonej wadze kryterium w %.
2) Ilość godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców w tygodniu – 40 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców
w tygodniu. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, którego zakład otwarty jest przez największą ilość godzin w tygodniu. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
A = (Ao : A max) x 40
gdzie:
A - liczba punktów przyznana danej ofercie za ilość godzin otwarcia w tygodniu zakładu leczniczego
dostępnego dla mieszkańców
A max - maksymalna liczba godzin otwarcia w tygodniu zakładu leczniczego dostępnego dla
mieszkańców zaproponowana spośród zaoferowanych w postępowaniu,
A o – określona prze Wykonawcę liczba godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców,
40 - maksymalna ilość punktów do uzyskania równa jest określonej wadze kryterium w %.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.2 Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 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
16.1 Postanowienia umowy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy , które stanowią załącznik
nr 7 do SIWZ.
16.2 Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności, tj.:
1) wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących

ustawach i aktach wykonawczych

dotyczących przedmiotowego zamówienia;
2) zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie objętym niniejszą umową;
3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody
Zamawiającego a nowo zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ – na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
4) wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części usług objętych
przedmiotowym zamówieniem, jednakże nie więcej niż 30% wartości umowy. W takim
przypadku strony ustalają, z jakiej części usługi rezygnuje Zamawiający.
16.3 Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.
17. Informacje dodatkowe
17.1 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
17.2 Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
17.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
17.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
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W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP
w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej.
19. Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin;

•

inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn:„Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin- Sterylizacja i kastracja psów i
kotów ” , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986z pożn. Zm/.),
dalej „ustawa Pzp”;

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;

•

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

•

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

•

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

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

______________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

20. Załączniki do niniejszej SIWZ
1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia – Zał. Nr 2;
3. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 3;
4. Wykaz usług – Zał. Nr 4;
5. Wykaz narzędzi – Zał. Nr 5a i 5b;
6.Wykaz osób- -Zał. Nr 6
7. Istotne Postanowienia Umowy – Zał. Nr 7;
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Zał. Nr 8
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986z pożn. Zm ).
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Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA
Nr postępowania: ZP.271.21.2019
…………………………….
(nazwa firmy oraz adres
wykonawcy)
…………………………….
(NIP)
…………………………….
(numer telefonu i faksu)
…………………………….
(adres e-mail)
…………………………….
(adres do korespondencji)
GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin
Oferuję/my do wykonania zamówienie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „OPIEKA NAD BEZDOMNYMI
ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY WOŁOMIN- STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW ”
1. Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości …...%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.
Liczba
szacunkowa

Lp

Nazwa usługi

1

Sterylizacja kotki wraz z
pobytem w zakładzie
leczniczym

2

Kastracja kocura wraz z
pobytem w zakładzie
leczniczym

125 szt.

3

Sterylizacja kotki bez
pobytu w zakładzie
leczniczym

362 szt.

4

Kastracja kocura bez
pobytu w zakładzie
leczniczym

187 szt.

5

Sterylizacja suki bez
pobytu w zakładzie
leczniczym

262 szt.

6

Kastracja psa bez pobytu
w zakładzie leczniczym

100 szt.

Cena
jedn. netto

Stawka
VAT

Cena jedn.
brutto

Liczba
szacunkowa x
cena
jedn.brutto

250 szt.

Łączna cena za wartość zamówienia

2. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2020r .
3. Ilość godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców w tygodniu ..........................
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4. Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu faktury.
5. Wadium w kwocie 4 000,00 zł zostało wniesione/ wpłacone* w dniu ........................ w formie:
........................................................................................................................................................
Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawców, którzy
wnoszą wadium w gotówce):
...............................................................................................................................................
6. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 2 tej ustawy:
a) nazwa (firma) podmiotu: ......................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
7. Oświadczenie wykonawcy:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń.
b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania
oferty i nie wnosimy uwag.
c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
d) Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Istotne
Postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
e) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający ofertę
wspólną) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
f) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i
w terminie przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ.
g) Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy złożymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy 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 przedstawimy
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
h) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty oraz
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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8. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy
powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
9. Inne informacje Wykonawcy:
a) ………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………
10. Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych. Wykonawca jest:
Nazwa

Zatrudnienie (w jednym z dwóch Obrót/suma aktywów (w jednym
ostatnich lat obrotowych)
z dwóch ostatnich lat
obrotowych)

Małym przedsiębiorcą

Mniej niż 50 pracowników

Obrót do 10 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat
obrotowych do 10 mln euro

Średnim przedsiębiorcą

Mniej niż 250 pracowników

Obrót do 50 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat
obrotowych do 43 mln euro

Dużym przedsiębiorcą

Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z
ww. kategorii
przedsiębiorstw.

Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Nr postępowania: ZP.271.21.2019
Wykonawca:
……………………………………………....
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ OPIEKA NAD
ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY WOŁOMIN- STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I
prowadzonego przez Gminę Wołomin oświadczam, co następuje:

BEZDOMNYMI
KOTÓW

” ,

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami
…………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu
Nr postępowania: ZP.271.21.2019
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Wołomin- Sterylizacja i kastracja psów i kotów ” , prowadzonego
przez Gminę Wołomin, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………..…………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług
Nr postępowania: ZP.271.21.2019
Składany przez Wykonawcę/ców na wezwanie Zamawiającego
……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY WOŁOMIN- STERYLIZACJA I KASTRACJA
PSÓW I KOTÓW

lp.

Nazwa zadania i rodzaj
wykonanych usług

”

Termin
realizacji
(poczatekzakończenie)

Wartość
usługi
(brutto)

Miejsce
wykonania
usług

Zamawiający
, na rzecz
którego
usługi zostały
wykonane

Należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dołączone dokumenty winny
potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr do SIWZ – Wykaz narzędzi i sprzętu

Nr postępowania: ZP.271.21.2019
Składany przez Wykonawcę/ców na wezwanie Zamawiającego
……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY WOŁOMIN- STERYLIZACJA I KASTRACJA
PSÓW I KOTÓW

”

Oświadczam(y), że dysponujemy lub będziemy dysponować na czas realizacji zamówienia
następującym sprzętem:
lp.

Nazwa sprzętu/ wyposażenia

1

2

Opis techniczny

Zakład leczniczy

Zgodny z zapisami pkt 5.1
SIWZ

Szpitalik znajdujący się na terenie
zakładu leczniczego.

Zgodny z zapisami pkt 5.1
SIWZ

Ilość

Podstawa
dysponowania

Data: …………………
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
Nr postępowania: ZP.271.21.2019
Składany przez Wykonawcę/ców na wezwanie Zamawiającego
……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY WOŁOMIN- STERYLIZACJA I KASTRACJA
PSÓW I KOTÓW

”

Oświadczam(y),
że przez cały okres realizacji zamówienia dysponuję/dysponujemy
lub
będę/będziemy dysponować osobami wymienionymi poniżej, będą one brały udział w wykonywaniu
zamówienia i posiadają wymagane prawem uprawnienia.

lp

Zakres
wykonywanych
czynności
( funkcja)

Imię i
nazwisko

Informacje na
temat
doświadczenia

Informacje na temat
Informacja
kwalifikacji zawodowych,
o podstawie
uprawnień, i
dysponowani
wykształcenia ( podać
a osobą*
pełen zakres i nr
uprawnień, wykształcenie)

*

Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, itp.).
W przypadku osób, które będą udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie należy wpisać
„zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dołączone dokumenty winny
potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Data: …………………
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
Istotne Postanowienia Umowy

§1
Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się zapewniać sterylizację i kastrację psów
i kotów z terenu Gminy Wołomin.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia
do wykonania przedmiotu umowy oraz znajduje się w sytuacji umożliwiającej jego
wykonanie, a ponadto, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy posługiwać się będzie
wykwalifikowanym personelem, posiadającym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przyjmowania zwierząt i wykonywania usług weterynaryjnych objętych umową
w zakładzie leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.24);
2) przyjmowania na zabiegi zwierząt wyłącznie od mieszkańców Gminy Wołomin
i opiekunów społecznych kotów;
3) posiadania tzw. szpitalika znajdującego się w zakładzie leczniczym – tj. pomieszczenia
przystosowanego do okresowego przetrzymywania zwierząt oczekujących na zabiegi,
wyposażone w boksy, klatki;
4) posiadania pomieszczeń ww. zakładzie leczniczym dla prowadzenia właściwej opieki
pooperacyjnej wyposażonego w boksy, klatki dla psów i kotów;
5) przeprowadzenia badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia w celu zakwalifikowania
do zabiegu sterylizacji albo kastracji;
6) wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt zgodnie z zasadami profesjonalnego
świadczenia usług weterynaryjnych;
7) prowadzenia dokumentacji lekarskiej wykonywanych usług, w tym dokonywania
szczegółowych wpisów zastosowanych zabiegów i leczenia do kart zdrowia zwierząt;
8) zapewnienia właściwej weterynaryjnej opieki pooperacyjnej – do czasu odebrania
zwierzęcia przez jego właściciela lub opiekuna społecznego;
9) przekazywania Zamawiającemu (wraz z fakturami za wykonane usługi) zestawień
zawierających odpowiednio: imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia (właściciela), płeć
zwierzęcia, datę przyjęcia, stan ogólny zwierzęcia przed zabiegiem, datę wykonania zabiegu,
ogólny stan zwierzęcia po zabiegu oraz liczbę dób opieki pooperacyjnej;
10) utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego z właściwymi pracownikami
Zamawiającego.
§4
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia tj.
posiadania zakładu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach
leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24 ) wraz ze szpitalikiem mieszczącym się
w zakładzie leczniczym- pomieszczeniu przystosowanym do okresowego przetrzymywania
zwierząt oczekujących na zabiegi, wyposażonego w boksy, klatki.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1). …….. zł netto + ……… zł Vat (8 %) tj. ………. zł brutto (słownie: …………. .) za
sterylizację kotki wraz z pobytem w zakładzie leczniczym;
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2). …….. zł netto + …….. zł Vat ( 8 %) tj. …….. zł brutto (słownie: ……………..) za
kastrację kocura wraz z pobytem w zakładzie leczniczym .
3). ……….. zł netto + …….. zł Vat ( 8 %) tj. ………. zł brutto ( słownie: ……………… .) za
sterylizację kotki bez pobytu w zakładzie leczniczym;
4). …….. zł netto + ……. zł Vat ( 8 %) tj. ………….. zł brutto ( słownie: …………………)
za kastrację kocura bez pobytu w zakładzie leczniczym ;
5). ……… zł netto + ……… zł Vat ( 8 %) tj. ……….. zł brutto ( słownie: …………) za
sterylizację suki bez pobytu w zakładzie leczniczym;
6). ……….. zł netto + ……. zł Vat ( 8 %) tj. ………… zł brutto ( słownie: …………) za
kastrację
psa bez pobytu w zakładzie leczniczym;
2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznie kwoty
…………….zł netto + 8 % Vat ( …………… zł), tj. ……………….. zł brutto (słownie:
…………………….) w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
związane z wykonywaniem umowy.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy comiesięcznie, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury potwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości
wykonania umowy wraz z załączonym zestawieniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9, w
terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto
podane na fakturze.
5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w § 5 niniejszej Umowy zostanie zapłacone z
wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn.
zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo –
kredytowej Wykonawcy o numerze 83 2490 0005 0000 4500 6142 0642, w ramach którego
został aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności
kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.
7. Dane do faktury: Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP 1251333722, Płatnik/Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Wołominie, ul.
Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
§6
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.917 z pożn, zm).
2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego,
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, przedstawi Zmawiającemu wykaz
osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące
zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy
inspektorat pracy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób przy realizacji przedmiotu umowy
w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca
zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do
zatrudnienia w to miejsce innej osoby posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie. W
przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek
przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Zmiany te nie
stanowią zmiany niniejszej umowy.
§7
Do kontaktów między sobą strony wyznaczają następujące osoby:
1. ze strony Zamawiającego: Pani Lena Osiejewicz,
telefon: 22 763-30-98, e-mail: lena.osiejewicz@wolomin.org;
2. ze strony Wykonawcy: ……………………….
telefon: ………………………., mail: ..................................
1. Zamawiający zastrzega możliwość
przedmiotu umowy.

§8
kontroli Wykonawcy w celu właściwej realizacji

2. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontroli są uprawnione w szczególności do:
–

wstępu na teren, na którym wykonywane są wszystkie zadania obejmujące przedmiot
zamówienia;

–

żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów, udostępniania
danych;

–

oceniania prawidłowości wykonywania obowiązków w zakresie niniejszej umowy.

3.W razie stwierdzenia uchybień w wykonywaniu przez Wykonawcę usługi, sporządza się
protokół, w którym określa się sposób i termin ich usunięcia.
4. Zamawiający może wydać pracownikowi Wykonawcy dyspozycje tylko i wyłącznie
w przypadku, gdy mieszczą się one w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa
oraz nie wpływają negatywnie na stan bezpieczeństwa.
§9
1. Jeżeli w przypadku kontroli Wykonawcy przez Zamawiającego prawidłowości wykonania
poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia tj.:
- przyjmowania zwierząt i wykonywania usług weterynaryjnych objętych umową w zakładzie
leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach
leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.24);
- przyjmowania na zabiegi zwierząt wyłącznie od mieszkańców Gminy Wołomin
i opiekunów społecznych kotów;
- posiadania tzw. szpitalika znajdującego się w zakładzie leczniczym – tj. pomieszczenia
przystosowanego do okresowego przetrzymywania zwierząt oczekujących na zabiegi,
wyposażone w boksy, klatki;
- posiadania pomieszczeń ww. zakładzie leczniczym dla prowadzenia właściwej opieki
pooperacyjnej wyposażonego w boksy, klatki dla psów i kotów;
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- przeprowadzania badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia w celu zakwalifikowania
do zabiegu sterylizacji albo kastracji;
- wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt zgodnie z zasadami profesjonalnego
świadczenia usług weterynaryjnych;
- prowadzenia dokumentacji lekarskiej wykonywanych usług, w tym dokonywania
szczegółowych wpisów zastosowanych zabiegów i leczenia do kart zdrowia zwierząt;
- zapewnienia właściwej weterynaryjnej opieki pooperacyjnej – do czasu odebrania
zwierzęcia przez jego właściciela lub opiekuna społecznego;
- przekazywania Zamawiającemu (wraz z fakturami za wykonane usługi) zestawień
zawierających odpowiednio: imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia (właściciela), płeć
zwierzęcia, datę przyjęcia, stan ogólny zwierzęcia przed zabiegiem, datę wykonania zabiegu,
ogólny stan zwierzęcia po zabiegu oraz liczbę dób opieki pooperacyjnej;
- utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego z właściwymi pracownikami Zamawiającego
- zostanie stwierdzone naruszenie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto przysługującej Wykonawcy za świadczone
usługi w danym miesiącu za każdorazowo sprawdzony brak prawidłowości wykonania
poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia.
2. Za każdy przypadek nienależytego wykonania przez Wykonawcę, któregokolwiek z
postanowień niniejszej umowy, inny niż określony w ust. 1, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 2000,00 zł.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wywiązania się z przedmiotu
niniejszej umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z kwoty należnego
wynagrodzenia.
5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu, niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania
umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku rozwiązania umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto, określonej w § 5
ust. 2.
3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić
w przypadku:
1. wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących ustawach i aktach wykonawczych
dotyczących przedmiotowego zamówienia;
2. zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie objętym niniejszą umową;
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części usług objętych
przedmiotowym zamówieniem, jednakże nie więcej niż 30% wartości umowy. W takim
przypadku strony ustalają, z jakiej części usługi rezygnuje Zamawiający.
4. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana taka wymaga każdorazowo
zgody Zamawiającego a nowo zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone
w SIWZ – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
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5. wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 11
Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji:
1. gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z
tytułu wykonanej części umowy.
2. jeśli stwierdzi trzykrotnie w danym miesiącu brak należytego wykonania zadań będących
przedmiotem niniejszej umowy określonych w § 3 umowy, bądź też inny przypadek
naruszenia postanowień niniejszej umowy. Każdy przypadek naruszenia postanowień umowy,
zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie Strony.
3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy na
podstawie ust. 1.
4. Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy musi nastąpić w
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31 marca 2020 r.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
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Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Nr postępowania: ZP.271.21.2019
……………………………………………
/miejscowość i data/
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
OŚWIADCZENIE*
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY WOŁOMIN- STERYLIZACJA I KASTRACJA
PSÓW I KOTÓW ”
Oświadczam, że:
1) nie należę¹ do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w w/w
postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369)
2) należę¹ do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w załączeniu lista podmiotów
( składających ofertę w tym postępowaniu) należących do tej samej grupy kapitałowej :
a)………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

........................................................................
/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy(-ów)/

* Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wcześniej). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
¹ niepotrzebne skreślić
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