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Konstancin-Jeziorna, dn. 22.04.2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

III Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

v Powódka: Fundacja dla Zwierząt "Argos"

ul. Garncarska 37 A

04-886 Warszawa

repr. przez adw. Przemysława Piotrowskiego

Kancelaria Adwokacka

ul. Senatorska 40/39

00-095 Warszawa

Pozwani: 1) Gmina Konstancin-Jeziorna

ul. Warszawska 32

05-520 Konstancin-Jeziorna

reprezentowana przez r. pr. Iwonę Czoharę

adres dla doręczeń j w.

2) Artur Banaszewski

prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą "EKO-ART"

ul. Kościuszki 130

23-120Bliżyn

Sygn. akt III C 131/14

w.p.s. 321.000,00 zł

Odpowiedź na pozew

Działając w imieniu pozwnej Gminy Konstancin-Jeziorna, na podstawie pełnomocnictwa, które

składam w załączeniu do niniejszego pisma, odpowiadając na pozew, wnoszę o:



1) oddalenie powództwa w całości,

2) zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa

procesowego według norm przepisanych.

3) dopuszczenie dowodów z zeznań pozwanego Artura Banaszewskiego na okoliczności

podniesione w pozwie, a w szczególności posiadania zezwolenia na transport zwierząt

związany z działalnością zarobkową oraz decyzji dopuszczającej środek transportu zwierząt,

organizacji wykonywania zabiegów na zwierzętach w ramach wykonania umowy zawartej z

Gminą Konstancin-Jeziorna

4) dopuszczenie dowodu z zeznań pracownika pozwanej ad.l) Pana Arkadiusza Sucheckiego -

zawiadomienie na adres pozwanej Gminy Konstancin-Jeziorna- na okoliczność sposobu

wyłonienia wykonawcy usług polegających na "odławianiu i opiece nad bezdomnymi

zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna" oraz ustalenia spełniania

wymagań stawianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez pozwanego

ad.2) i wykonywaniu kontroli przez Gminę nad sposobem realizacji usług przez pozwanego

ad.2)

5) dopuszczenie dowodu z zeznań kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani

Beaty Kwiatkowskiej- zawiadomienie na adres pozwanej Gminy Konstancin-Jeziorna- na

okoliczność sposobu wyłonienia wykonawcy usług polegających na "odławianiu i opiece

nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna" oraz

ustalenia spełniania wymagań stawianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

przez pozwanego ad.2) i wykonywaniu kontroli przez Gminę nad sposobem realizacji usług

przez pozwanego ad.2)

6) dopuszczenie dowodu z dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówenia przetargu

na " Odławianie i opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy

Konstancin-Jeziorna"- nr sprawy ZP.271.92.2013

7) ogłoszenie o przetargu - nr 516176-2013 z dnia 12.12.2013r.- na okoliczność prawidłowego

procedowania w sprawie wyboru wykonawcy usług

8) oferta pozwanego Artura Banaszewskiego - na okoliczność prawidłowego procedowania w

sprawie wyboru oferty oraz potwierdzenie spełnienia warunków stawianych wykonawcy

przez Zamawiającą Gminę



9) informacja z dnia 17.12.2013r. Burmistrza, jako Zamawiającego, dla wykonawców

uczestniczących w przetargu -nr sprawy ZP.271.92.2013- stanowiąca wyjśnienia do SIWZ-

na okoliczność wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom usług

10) kopia Protokołu Kontroli Weterynaryjnej Nr 1/T2/2013 z 6.11.2013r środka transportu do

przewożenia zwierząt- na okoliczność spełnienia przez pozwanego ad.2) wymagań

dotyczących środka transportu zwierząt

11)kopia zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z 3.12.2013r. o

wpisaniu Eko-Art Artur Banaszewski do Rejestru podmiotów nadzorowanych przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii pod Nr 3136 jako podmiotu prowadzącego działalność w

zakresie zarobkowego przewozu zwierząt towarzyszących- na okoliczność posiadania

stosownych uprawnień do transportu zwierząt

12) zaświadczenie nr 289/2013 o ukończeniu przez pozwanego ad 2) kursu kwalifikacyjnego w

zakresie transportu i obsługi zwierząt podczas transportu - na okoliczność posiadania

przygotowania do transportu zwierząt

13) zezwolenie przewoźnika typ l do przewozu zwierząt:psy, koty wydane przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii w Końskich dla pozwanego ad.2)- na okoliczność spełnienia wymagań

do transportu zwierząt

14) decyzja Powiatowego Lekarza Wetrerynarii w Końskich o spełnieniu wymagań

weterynaryjnychdla prowadzenia działalności w zakresie przewozu zwierząt i nadaniu nr

identyfikacyjnego -26052820

UZASADNIENIE

Na wstępie podnoszę zarzut braku legitymacji po stronie powoda do wytoczenia powództwa na

podstawie art.189 kpc. Organizacja pozarządowa może wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w

toczącym się postępowaniu tylko dla ochrony praw obywateli i w przypadkach przewidzianych w

ustawie- art.8 kpc. Fundacja dla Zwierząt "Argos" w Warszawie nie wskazała praw obywateli w

obronie których, wszczynając to postępowanie działa oraz nie powołała się na przepis ustawy, który

dawałby jej legitymację sądową do występowania w takiej sprawie. Pozwana nie zaprzecza, że

Fundacja ma na celu ochronę zwierząt ale podnosi, że jednocześnie Fundacja ta nie wskazała jakie

chronione prawa obywateli pozostają pod jej ochroną i dają jej legitymację do wytoczenia

powództwa w tej sprawie.

Zatem wskazanie przedmiotu działania Fundacji jest niewystarczające do wykazania interesu

prawnego tej organizacji,w rozumieniu przepisu art!89 kpc, w procesie o stwierdzenie nieważności



umowy.

Niezależnie od powyższego pozwana ad.l) podnosi.

Pozwana Gmina Konstancin- Jeziorna w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługi

"odławianiu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-

Jeziorna" zawarła z pozwanym Arturem Banaszewskim prowadzącym działalność pod nazwą EKO-

ART Artur Banaszewski w dniu 3 1 . 1 2.20 1 3r. umowę na te usługi.

Pozwany ad.2) zobowiązał się do do spełnienia wymagań do przewozu zwierząt, o których mowa w

przepisie art. 24 ustawy o ochronie zwierząt, co zostało uregulowane w § 2 pkt 8 umowy. Zgodnie z

dokumentami powołanymi w punktach od 10 do 14 pozwany spełnia wymagania w tym zakresie.

W punkcie l O powołanego paragrafu umowy uregulowano, że wykonawca ma obowiązek zapewnić

bezdomnym zwierzętom opiekę weterynaryjną , w tym niezbędne leczenie, oraz należyte warunki

bytowe uwzględniając potrzeby gatunkowe zwierząt.

Zamawiający- Gmina Konstancin-Jeziorna zagwarantowała sobie w każdym czasie, w okresie

trwania umowy, prawo kontroli wykonania umowy tj. w szczególności sposobu odławiania,

warunków pobytu przejętych zwierząt, liczebności i stanu zdrowia , wglądu w dokumentację- § 5

umowy.

Nie można zgodzić się z zarzutami powódki, że wykonawca nie zabezpieczył opieki weterynaryjnej

do czego był zobowiązany na podstawie umowy.Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zabiegi te

wykonuje weterynarz zatrudniony u pozwanego wykonawcy.

W świetle tych uregulowań urnowy oraz posiadanych przez pozwanego ad.2) zezwoleń zarzuty

powoda są bezpodstawne i dlatego wnoszę jak na wstępie.

WA-4148

W załączeniu:

1) pełnomocnictwo

2) dokumenty od punku 6 do 14

3) 2 odpisy pisma wraz z załącznikami.


