
UMOWA Nr 4/GK1/2015 
zawarta w dniu 2 stycznia 2015 

pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18, zwaną dalej 
"Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Prezydenta Miasta - Konrada Krdninga 

a Przedsiębiorcą Maciejem Glijer 
zam. ul. Berezów 76c, 26 - 130 Suchedniów 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 
„BAROS" Hotel Dla Psów3, z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Berezów 76c; 26 - 130 Suchedniów 
NIP 663-115-05-16; REGON 292776642 
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym 
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
111/2013 z dnia 30.12.2013 r na podstawie art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 ze zm.). 

§1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę dotyczącą odławiania oraz zapewnienia 
opieki bezdomnych zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. 
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1. Odławianiu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące 	natychmiastowej 
pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, 
stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone 
przez pojazdy mechaniczne, po zgłoszeniu przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Dróg Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej lub Straż Miejską. 

2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską Wykonawca jest obowiązany 
powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej w terminie do 2 dni po wykonaniu 
usługi. 

3. W komórkach organizacyjnych zatrudniających pracowników uprawnionych do zgłaszania 
zwierząt do odłowienia prowadzone będą rejestry zgłoszeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia zleceń interwencji (załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy) i wraz z fotografiami odłowionych zwierząt przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą. 

5. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt określone zostały w opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

53 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania, utrzymywania i sprawowania opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia - załącznik nr ł do niniejszej umowy. 

2. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt dokonywane będzie na podstawie protokołu z przyjęcia 
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych do schroniska 
na zlecenie innych podmiotów lub osób fizycznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu przyjętych zwierząt z uwzględnieniem 
informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, 
oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której 
przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest 
przedkładać co miesiąc Zamawiającemu. 
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Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: 

ł. 	Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r tj. poz. 856) 
2. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz. U. z 2008 r Nr 213, poz.1342 ze zm.) 
3. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 
r Nr 158, poz. 1657) 

4. Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r 



poz. 391z późn. zm.). 
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Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych usług w zakresie 
poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia tzn. Zamawiający będzie uprawniony do zamówienia 
niektórych usług w ilościach większych, aniżeli będzie to wynikało z przedmiotu umowy, a niektórych w 
ilościach mniejszych, aniżeli określone zostały w umowie przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia 
zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie, która została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego. 

57 

1. Za wykonanie usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ustala się wynagrodzenie 
maksymalne brutto 18.171,10 zł (wraz z podatkiem VAT) 
słownie: osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 10/100 
zgodnie z wyliczeniem oferty cenowej. 

2. Wykonawca pobierać będzie wynagrodzenie wynikające z sumy iloczynów: ilości odłowionych 
zwierząt i ceny jednostkowej określonej w ofercie cenowej oraz ilości zwierząt, którym zapewnił 
opiekę w danym miesiącu i ceny jednostkowej za ł dobę pobytu określoną w ofercie cenowej. 

3. Ceny jednostkowe podane w ofercie cenowej nie będą podlegały waloryzacji do końca trwania 
umowy. 

4. Załącznikiem do faktury/rachunku będzie zestawienie odłowionych zwierząt na terenie miasta 
Skarżyska - Kamiennej w danym miesiącu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy oraz 
protokół zawierający zestawienie faktycznie wykonanych usług zapewnienia opieki w danym 
miesiącu sporządzony przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 
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ł. Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie faktur miesięcznych 

wystawionych na: 
Nabywca: Gmina Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26 - 110 Skarżysko - 
Kamienna, NIP: 663-00-08-207 
Płatnik: Urząd Miasta Skarżyska - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26 - 110 Skarżysko - 
Kamienna, NIP: 663-18-23-843 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

2. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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1. Wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania usługi zabezpieczy Wykonawca na własny koszt 
w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej usługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dyspozycyjności 24 h/dobę, również 
w niedzielę i święta. 

§ 10 
ł. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego wypełniania druków zleceń interwencji 

(załącznik nr 4 do niniejszej umowy) oraz przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą. 
Do każdego zlecenia interwencji winna być dołączona fotografia odłowionego zwierzęcia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu odłowionych zwierząt z podaniem miejsca 
odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, 
rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych, daty przewiezienia zwierzęcia 
do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz załączenia fotografii. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zwierząt z terenu miasta Skarżyska - 
Kamiennej, którym zapewnił opiekę, z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, 
opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty 
opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci 
z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać co miesiąc 
Zamawiającemu. 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i prawną z tytułu nie należytego wykonania 
postanowień niniejszej umowy w szczególności zobowiązany jest do: 

a. przestrzegania przepisów określonych w § 4 niniejszej umowy 
b. właściwego zgodnego z przepisami wykonania czynności wskazanych w załączniku nr 1 

do umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku 

W-4-1 



realizacji usługi. 
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1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Hanna Markiewicz 
2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Maciej Glijer 

§ 13 

ł. Zamawiający ma prawo do uzyskiwania od.  Wykonawcy bieżących informacji na temat realizacji 
usługi, a także obserwowania i kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania zadań zleconych 
przez Wykonawcę oraz wglądu do prowadzonego zestawienia wykonywanych usług. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania usługi bez powiadamiania Wykonawcy. 

§ 14 

ł. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu umownego 
zakresu usługi i bieżących ustaleń Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia, określając 
jednocześnie termin wykonania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie nieprawidłowości w określonym na wezwaniu terminie, 
to zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ł 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). 
Kara, o której mowa w pkt 2 naliczana będzie notą księgową. 

3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego może 
on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wszelkie wady, wynikające z niewłaściwego wykonania objętej umową usługi, Wykonawca 
zobowiązuje się usunąć na koszt własny w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w wykonanych usługach 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 
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Powtarzające się, niewłaściwe wywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy daje prawo 
Zamawiającemu do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie za wadliwie wykonaną usługę. 

§ 16 
Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy. 

§ 17 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego 

dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana umowy jest możliwa, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w niżej wymienionym zakresie: 
1. ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne jedynie w przypadku zmiany urzędowej 

stawki podatku od towarów i usług 
2. danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku 

Wykonawcy w przypadku ich zmiany 
3. osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze strony 

w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialnej 

§ 18 
W razie zaistnienia okoliczności powodującej ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 20 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca. 



Wykonawca: 

26-1 O 
tel./fa 
NIP 663-115-05-16 

§ 22 
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr ł 
2. oferta wykonania - załącznik nr 2 
3. zestawienie odłowionych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej - załącznik nr 3 
4. druk zlecenia interwencji - załącznik nr 4 
5. protokół z przyjęcia zwierzęcia - załącznik nr 5 

Zamawiający: 
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Załącznik nr 1 
do umowy nr 4/GK1/2015 

z dnia 02.01.2015 r. 

Opis przedmiotu zamówienia na 
odławianie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki 
bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. 
Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane 
o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne. 
Zamawiający przewiduje odłowienie 15 szt. bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska - 
Kamiennej. 

ł. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt. 

ł. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela 
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, na terenie miasta Skarżyska - 
Kamiennej ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, 
przede wszystkim po wniesieniu ustnego zgłoszenia od osób fizycznych do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej lub Straży Miejskiej. 

3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską Wykonawca jest obowiązany 
powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej w terminie do 2 dni po wykonaniu 
usługi. 

4. Realizacja usługi przez Wykonawcę następować będzie w ciągu 6 godzin od chwili otrzymania 
dyspozycji od Zamawiającego. 

5. W przypadku konieczności odłowienia zwierząt agresywnych, chorych, kontuzjowanych lub 
potrąconych przez pojazdy mechaniczne usługa winna być wykonywana niezwłocznie od chwili 
podjęcia przez Wykonawcę dyspozycji Zamawiającego, w czasie dogodnym dla ustalenia miejsca 
pobytu. 

6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej musi odbywać się 
w sposób humanitarny. 

7. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przy użyciu : 
a. dmuchaw siatek chwytaków angielskich, 
b. rękawic ochronnych. 

8. Używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

9. Środki do przewozu dla odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 
24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie odłowionych zwierząt. 
11. Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności, 

zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany do dołożenia 
wszelkich starań by odłowione zwierzęta byty jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

12. Odłowione zwierzęta, które pokąsały ludzi, chore lub podejrzane o chorobę, a także potrącone 
przez pojazdy mechaniczne, należy niezwłocznie przewieźć do lekarza weterynarii, z którym 
Gmina Skarżysko - Kamienna ma podpisaną umowę. O dalszym postępowaniu ze zwierzęciem 
będzie decydował lekarz weterynarii. 

13. Po wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia, niezbędnych szczepień oraz sterylizacji/kastracji 
zdrowe zwierzę Wykonawca dostarczy docelowo do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
zapewnienia opieki. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać 
zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 

14. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie 
o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odłowionych zwierząt z podaniem miejsca 
odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, 
rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych oraz wykonania fotografii, która winna 
być dołączona do zlecenia interwencji (załącznik nr 4 do umowy). 



2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Skarżysko - 
Kamienna. 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje: 

1. objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Skarżysko - 
Kamienna, 

2. zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami 
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 

3. utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 
4. systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 
5. przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 
6. przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 
7. zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według 

obowiązujących norm 
8. zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia 

oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 
9. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania 

zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 
10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz spisywanie oświadczeń 

adopcyjnych 
11. zamieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy fotografii dostarczonego zwierzęcia 
12. prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu 

zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia 
oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem 
przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać co miesiąc Zamawiającemu. 

13. informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji 
i upadku zwierzęcia 

14. wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia zawierających datę 
przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury. 

15. Zwierzęta po upływie 6 miesięcy tracą status zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Skarżysko - 
Kamienna a Wykonawca przejmuje nad nim prawa opiekuńcze i właścicielskie. 

Opiekę lekarsko - weterynaryjną, sterylizację/kastrację, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt 
zapewnia Zamawiający, na mocy podpisanej odrębnej umowy z lekarzem weterynarii. 
Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie 
zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych 
podmiotów lub osób trzecich. 
Zamawiający przewiduje zapewnienie opieki przez okres 1.600 dób bezdomnym zwierzętom z terenu 
Gminy Skarżysko - Kamienna. 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

W ofercie należy określić cenę w taki sposób by obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, 
uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty materiałów oraz 
transportu. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę 
jego oferty. Podstawą do rozliczeń będzie cena jednostkowa netto przyjęta przez Wykonawcę przy 
kalkulacji cenowej zawartej w ofercie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT. 

Koszty badania odłowionych zwierząt, przeprowadzenia ich ewentualnej eutanazji oraz utylizacji zwłok, 
podlegają odrębnej zapłacie i nie mogą być wliczone w cenę umowy (oferty). 



UMOWA Nr 1. /2015 
zawarta w dniu 27.01.2015r 

pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18, zwaną dalej 
"Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Prezydenta Miasta - Konrad Krónig 

a 

Przedsiębiorcą Maciejem Glijer 

zam. ul. Berezów 76c, 26-130 Suchedniów 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

„BAROS" z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Berezów 76c; 26-130 Suchedniów 

NIP 663-115-05-16, REGON 292776642 

zwanym dalej „Wykonawcą" 
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

• 
§1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę dotyczącą odławiania oraz zapewnienia 
opieki bezdomnych zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. 

§ 2 

ł. Odławianiu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące 	natychmiastowej 
pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, 
stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone 
przez pojazdy mechaniczne, po zgłoszeniu przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Dróg Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej lub Straż Miejską. 

2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską Wykonawca jest obowiązany 
powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej w terminie do 2 dni po wykonaniu 
usługi. 

3. W komórkach organizacyjnych zatrudniających pracowników uprawnionych do zgłaszania 
zwierząt do odłowienia prowadzone będą rejestry zgłoszeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia zleceń interwencji (załącznik nr 4 do niniejszej 

• 
umowy) i wraz z fotografiami odłowionych zwierząt przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą. 

5. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt określone zostały w opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania, utrzymywania i sprawowania opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia - załącznik nr ł do niniejszej umowy. 

2. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt dokonywane będzie na podstawie protokołu z przyjęcia 
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych do schroniska 
na zlecenie innych podmiotów lub osób fizycznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu przyjętych zwierząt z uwzględnieniem 
informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, 
oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której 
przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest 
przedkładać co miesiąc Zamawiającemu. 

§ 4 
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: 

ł. 	Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r tj. poz. 856) 
2. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 



zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 ze zm.) 
3. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 
r Nr 158, poz. 1657) 

4. Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399 z późn. zm.). 

• 

• 

§ 5 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od 01.02.201.5 r. do 31.12.2015 r. 

§ 6 

1. Za wykonanie usługi odłowienia oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ustala się 
wynagrodzenie maksymalne brutto 232.568,52(wraz z podatkiem VAT) 
słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem zł 52/100 
zgodnie z wyliczeniem oferty cenowej. 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie obliczone w danym miesiącu według ceny 

jednostkowej tj.: 
a. opłata za całodobowe odławianie i transport zwierząt - iloczyn ceny jednostkowej 

określonej w ofercie cenowej za odłowione jedno zwierzę i ilości odłowionych zwierząt 
b. opłata za zapewnienie całodobowego pobytu zwierząt - iloczyn ceny jednostkowej za 

1 dobę pobytu określoną w ofercie cenowej, ilości dni oraz ilości zwierząt, którym 
zapewnił opiekę w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust.5 

3. Ceny jednostkowe podane w ofercie cenowej nie będą podlegały waloryzacji do końca trwania 
umowy. 

4. Załącznikiem do faktury/rachunku będzie zestawienie odłowionych zwierząt na terenie miasta 
Skarżyska - Kamiennej w danym miesiącu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy oraz 
protokół zawierający zestawienie faktycznie wykonanych usług zapewnienia opieki w danym 
miesiącu sporządzony przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie za pobyt jednego zwierzęcia nie może przekroczyć iloczynu 	ceny 

jednostkowej za 1 dobę pobytu określoną w ofercie cenowej oraz ilości dni wynikającej 
z półrocznego pobytu zwierzęcia. 

§ 7  
1. Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie faktur miesięcznych 

wystawionych na: 
Nabywca: Gmina Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26 - 110 Skarżysko - 
Kamienna, NIP: 663-00-08-207 
Płatnik: Urząd Miasta Skarżyska - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26 - 110 Skarżysko - 
Kamienna, NIP: 663-18-23-843 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

2. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 8 

1. Przewidywany umową zakres usługi Wykonawca winien wykonać siłami własnymi. 
2. Wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania usługi zabezpieczy Wykonawca na własny koszt 

w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej usługi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dyspozycyjności 24 h/dobę, również 

w niedzielę i święta. 
§ 9  

1. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego wypełniania druków zleceń interwencji 
(załącznik nr 4 do niniejszej umowy) oraz przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą. 
Do każdego zlecenia interwencji winna być dołączona fotografia odłowionego zwierzęcia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu odłowionych zwierząt z podaniem miejsca 
odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, 
rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych, daty przewiezienia zwierzęcia 
do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz załączenia fotografii. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zwierząt z terenu miasta Skarżyska - 
Kamiennej, którym zapewnił opiekę, z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, 
opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty 
opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci 
z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać co miesiąc 
Zamawiającemu. 

§ 10 

1. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i prawną z tytułu nie należytego wykonania 
postanowień niniejszej umowy w szczególności zobowiązany jest do: 



a. przestrzegania przepisów określonych w § 4 niniejszej umowy 
b. właściwego zgodnego z przepisami wykonania czynności wskazanych w załączniku nr 1 

do umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku 

realizacji usługi. 

§ 11 

ł. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Hanna Markiewicz 
2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest: Maciej Glijer, Ganna Moroz 

§ 12 

1. Zamawiający ma prawo do uzyskiwania od Wykonawcy bieżących informacji na temat realizacji 
usługi, a także obserwowania i kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania zadań zleconych 
przez Wykonawcę oraz wglądu do prowadzonego zestawienia wykonywanych usług. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania usługi bez powiadamiania Wykonawcy. 

§ 13 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej: 
ł. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu 

umownego zakresu usługi i bieżących ustaleń Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 
usunięcia, określając jednocześnie termin wykonania. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
nieprawidłowości w określonym na wezwaniu terminie, to zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej w wysokości ł 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). 

2. za nie przekazanie do adopcji wskazanej w ofercie ilości sztuk zwierząt - 100 zł za każdą 
sztukę 

2. Kary, o których mowa w pkt: ł naliczane będą notą księgową. 
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego może 

on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
4. Wszelkie wady, wynikające z niewłaściwego wykonania objętej umową usługi, Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć na koszt własny w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w wykonanych usługach 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 14 

Powtarzające się, niewłaściwe wywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy daje prawo 
Zamawiającemu do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie za wadliwie wykonaną usługę. 

§ 15 

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy. 

§ 16 

ł. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego 
dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy jest możliwa, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w niżej wymienionym zakresie: 

1. ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne jedynie w przypadku zmiany urzędowej 
stawki podatku od towarów i usług 

2. danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku 
Wykonawcy w przypadku ich zmiany 

3. osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze strony 
w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialnej 

§ 17 

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 19 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca. 

§ 21 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr ł 
2. oferta wykonania - załącznik nr 2 
3. zestawienie odłowionych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej - załącznik nr 3 
4. druk zlecenia interwencji - załącznik nr 4 
5. protokół z przyjęcia zwierzęcia - załącznik nr 5 
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Załącznik nr .1 
do umowy nr 1//2015 

Z dnia 27.01.2015r 

Opis przedmiotu zamówienia na 
odławianie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki 
bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. 
Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające zagrożenie dla zdrowia 
I życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane 

o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne. 
Zamawiający przewiduje odłowienie 110 szt. bezdomnych zwierząt z terenu miasta Skarżyska - 
Kamiennej. 

1. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt. 
1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela 
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, na terenie miasta Skarżyska - 
Kamiennej ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, 
przede wszystkim po wniesieniu ustnego zgłoszenia od osób fizycznych do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej lub Straży Miejskiej. 

3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską Wykonawca jest obowiązany 
powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej w terminie do 2 dni po wykonaniu 
usługi. 

4. Realizacja usługi przez Wykonawcę następować będzie w ciągu 6 godzin od chwili otrzymania 
dyspozycji od Zamawiającego. 

5. W przypadku konieczności odłowienia zwierząt agresywnych, chorych, kontuzjowanych lub 
potrąconych przez pojazdy mechaniczne usługa winna być wykonywana niezwłocznie od chwili 
podjęcia przez Wykonawcę dyspozycji Zamawiającego, w czasie dogodnym dla ustalenia miejsca 
pobytu. 

6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej musi odbywać się 
w sposób humanitarny. 

7. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przy użyciu : 
a. dmuchaw siatek chwytaków angielskich, 
b. rękawic ochronnych. 

8. Używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

9. Środki do przewozu dla odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 
24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie odłowionych zwierząt. 
11. Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności, 

zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz• ludzi, jest zobowiązany do dołożenia 
wszelkich starań by odłowione zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

12. Odłowione zwierzęta, które pokąsały ludzi, chore lub podejrzane o chorobę, a także potrącone 
przez pojazdy mechaniczne, należy niezwłocznie przewieźć do lekarza weterynarii, z którym 
Gmina Skarżysko - Kamienna ma podpisaną umowę. O dalszym postępowaniu ze zwierzęciem 
będzie decydował lekarz weterynarii. 

13. Po wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia, niezbędnych szczepień oraz sterylizacji/kastracji 
zdrowe zwierzę Wykonawca dostarczy docelowo do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
zapewnienia opieki. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać 
zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 

14. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie 
o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odłowionych zwierząt z podaniem miejsca 
odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, 
rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych oraz wykonania fotografii, która winna 
być dołączona do zlecenia interwencji (załącznik nr 4 do umowy). 



2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Skarżysko - 
Kamienna. 
Podmiot oferujący usługę winien posiadać pomieszczenia przeznaczone do opieki nad zwierzętami 
domowymi w liczbie większej niż 30 szt., które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r w sprawie szczegółowych warunków 
utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych 
i u dostawców (Dz. U. z 28 marca 2006 r Nr 50 poz. 368). 
Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego, całodobowego świadczenia usługi przyjęcia 
i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Skarżysko - Kamienna 
w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca winien mieć zawartą umowę na świadczenie usług 
weterynaryjnych z lekarzem weterynarii. 
Zakres prac i obowiązków objętych niniejszym zamówieniem winien być realizowany zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 ze zm.) 
i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje: 
1. objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Skarżysko - 

Kamienna od odłowienia do adopcji lub upadku zwierzęcia 
2. zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 
3. utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 
4. systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 
5. przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 
6. przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 
7. zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według 

obowiązujących norm 
8. zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia 

oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 
9. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania 

zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 
10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, sprawdzanie ich wiarygodności oraz 

spisywanie umów z osobami adoptującymi 
11. zamieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy fotografii dostarczonego zwierzęcia 
12. prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu 

zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia 
oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem 
przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać co miesiąc Zamawiającemu. 

13. informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji 
i upadku zwierzęcia 

14. wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia zawierających datę 
przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury. 

15. Zamawiający pokrywa półroczny koszt pobytu zwierzęcia. 

Opiekę lekarsko - weterynaryjną, sterylizację/kastrację, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt 
zapewnia Zamawiający, na mocy podpisanej odrębnej umowy z lekarzem weterynarii. 
Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie 
zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych 
podmiotów lub osób trzecich. 
Zamawiający przewiduje zapewnienie opieki 110 bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Skarżysko - 
Kamienna. 

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r. 

3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe obejmują 
odłowienie zwierzęcia z transportem do lekarza weterynarii i do schroniska oraz dobową kwotę 
opłaty z tytułu sprawowania należytej opieki nad przyjętym zwierzęciem. 

2. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ 
na cenę jego oferty między innymi maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji 
usługi, koszty materiałów oraz transportu. 



3. Podstawą do rozliczeń będzie cena jednostkowa netto przyjęta przez Wykonawcę przy kalkulacji 
cenowej zawartej w ofercie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT. 

4. Ceny podane przez wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają 
podwyższeniu. 

Koszty badania odłowionych zwierząt, przeprowadzenia ich ewentualnej eutanazji oraz utylizacji zwłok, 
podlegają odrębnej zapłacie i nie mogą być wliczone w cenę umowy (oferty). 

3. Kryteria oceny ofert 
Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca. 

1. Cena za zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku - 85% 
2. Cena za odłowienie i transport zwierząt - 5% 
3. Adopcja (10 szt. zwierząt) - 10% (za ł zwierzę 1 punkt) 

Punkty z kryterium ł i 2 obliczane będą według następującego wzoru: 

ł. 
Cco 

x 85 
Cbo 

Cco - najniższa cena 
nieodrzuconych 
Cbo - cena brutto za  

brutto za zapewnienie opieki zwierzętom ze wszystkich ofert ważnych i 

zapewnienie opieki zwierzętom oferty badanej • 2. 

Cct 
x5 

Cbt 

Cco - najniższa cena brutto za odłowienie i transport zwierząt ze wszystkich ofert ważnych i 
nieodrzuconych 
Cbo - cena brutto za odłowienie i transport zwierząt oferty badanej 

• 
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