
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3 	 Leoncin, dnia 15 pa±dziernika 2019 r, 

tel ./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471 

GKZP.271.z.o. 20 .2019 

Zapytanie ofertowe 

Postpowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówierI publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) tj. poniej 30 000 EURO 

I. ZAMAWIAJACY: 
Gmina Leoncin 

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów nr 3 

tel.(22) 785 66 00,785 65 82(85) 

e-mail: ug.leoncin@tlen.pl  
NIP 531-16-66-399 

Zaprasza do ztoenia ofert cenowych na zadanie pn. ,, Odlawianie bezdomnych zwierzt z terenu 

gminy Leoncin oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2020". 

II. Przedmiot i zakres zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usfuga poIegajca na odtawianiu bezdomnych zwierzqt z terenu gminy 

Leoncin oraz umieszczanie I sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2020 w iIoci ok. 20 szt. 

Wykonawcy ubiegajqcy siq o zamówienie muszq byá wyfcznie z wojewOdztwa mazowieckiego. 

2. Do obowiqzków wykonawcy niniejszego przedmiotu zamOwienia naIey: 

1) Odfawianie I dostarczanie bezdomnych psów z terenu Gminy Leoncin do schroniska, ustuga 

powinna by6 realizowana w terminie nie dtu±szym ni2 48 godzin od telefonicznego przyjcia 

zgtoszenia przez Wykonawc. 

2) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjtych zwierzqt w okresie kwarantanny, tj. w ciqgu 14 dni 	- 

w schronisku. 

3) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzqt przebywajcych w schronisku, w ciqgu 14 dni p0 

zakoñczeniu okresu kwarantanny, ewentualnie w przypadku przeciwwskazari zdrowotnych 

zwierzcia wg. wskaza6 Iekarza weterynarii prowadzcego opiekq medycznq w schronisku, 	po 

zakoñczeniu okresu kwarantanny. 

4) Zapewnienie nale±ytej opieki nad zwierzQtami przyjtymi do schroniska I ich humanitarne 

traktowanie. 

5) Zapewnienie odpowiedniej jakoci i iIoci poywienia oraz artykutów sanitarnych. 

6) Zapewnienie catodobowego dozoru weteryna ryjnego. 

7) Usypianie glepych miotów. 

8) Poszukiwanie wfacicieli dia bezdomnych zwierzqt poprzez ogfoszenia umieszczane na stronie 

internetowej schroniska, prowadzenie ich adopcji. 

9) Utrzymanie czystoci i porz4dku w boksach i na wybiegach schroniska. 

10) Prowadzenie starannej ewidencji zwierzt i sktadanie sprawozdari Gminie Leoncin zgodnie 	z 

zapisami umowy i z zatqcznikami do tej umowy. 

11) Prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujcych. 

12) Prowadzenie zabiegów Iekarsko- weterynaryjnych. 

13) Przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego. 

14) Usuwanie zwtok padfych i poddanych eutanazji zwierzqt w schronisku oraz sporzdzenie 

stosownego protokotu eutanazji podpisanego przez Iekarza weterynarii prowadzcego zabiegi w 

schronisku. WzOr protokofu upadku/eutanazji stanowi zatcznik nr 4 do umowy. 

3. Odfawianie I opieka nad bezdomnymi zwierztami w schronisku dia zwierzqt musi odbywa6 si 

zgodnie z postanowieniami: 

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorób zaka±nych 

zwierzqt ( Dz. U. 2018 r. poz. 1967 ze zm.) 



3) ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci porzdku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1454 ze zm.), 

4) rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegóowych 

wymagari weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierzt (Dz. U. Nr 158. poz. 1657 ze 
Ponadto wyapane I przyjte zwierzta bezdomne bqd4 przebywa{y w schronisku dla zwierzt do 

czasu przekazania dotychczasowemu lub nowemu wIacicielowi na podstawie protokotu stanowiqcego 
zatqcznik nr 1 do umowy. 

Wykonawca ka±demu ziapanemu zwierzciu zatoy kartq informacyjnq zawierajq szczegóow 
charakterystykq przyjçtego do schroniska zwierzcia, przebieg jego pobytu w schronisku stanowic 

zatqcznik nr 2 do umowy. 

4.Wykonawca owiadcza, 2e posiada uprawnienia do wykonanie przedmiotu umowy. 
5. Wzór umowy stanowi zacznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 
5. Wykonawca zwiqzany jest ofertq 30 dni. 

6. Bieg terminu zwizania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu sktadania ofert. 
7. Termin wykonania catego przedmiotu umowy tj. ad 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zataczye do oferty: 

1. Zamawiajcy wymaga, aby ka±da oferta zawierata minimum nastpujqce dokumenty: 

1) wypetniony I podpisany przez Wykonawcq formularz ofertowy - wg za{czonego 

wzoru zatqcznik 4, 

2) zatqcznik nr 1 do oferty - Owiadczenie a niezaleganiu w optatach I podatkach, 

3) zatqcznik nr 2 do oferty - Owiadczenie- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

4) zatqcznik nr 5 owiadczenie dotyczce prowadzenia dzia$alnoci gospodarczej. 

2. Postpowanie prowadzone jest w jzyku poiskim. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania sig Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oswiadczeti i dokumentów: 

Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy I Wykonawcy mog 

przekazywad pisemnie, za pomoq faksu lub drogq elektronicznq. 

V. Osoby po stronie Zamawiajcego uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami: 

1. Osobq uprawnionq do kontaktowania siq z Wykonawcami I udzielania wyjanieri dotyczcych 

postpowania wjest insp. ds. zam6wieh publicznych i gospodarki komunalnej Barbara Kiciriska, tel. 

(22) 785-65-82/85 wew. 18 e-mail; ug.leoncin@tlen.pl, w sprawie przedmiotu zamówienia insp. 

ds. geodezji rolnictwa i ochrony grodowiska Teresa Mikulska tel. (22) 785-65-82/85 wew. 22 e-

mail; ug.leoncin@tlen.pl  
2. Wykonawca mote zwróck siq do Zamawiajqcego a wyjanienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy urzdu tj.: poniedziatek godz. 9 22  - 17 Q 2, pozostate dni ad wtorku 

do piqtku ad 8 do 16 22. 

VI. Miejsce skiadania ofert. Oferte cenowcI nale±y: 

1. Ofertq naley ztoiy6 w siedzibie Zamawiajcego: Urzqd Gminy Leoncin ul. PartyzantOw 3, 05-155 

Leoncin w zamkniQtej kopercie z dopiskiem ,,Od$awianie bezdomnych zwierzt z terenu gminy 

Leoncin oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2020". 

NIE OTWIERAd PRZED 28 pa±dziernika 2019 r .godz. 12 22  lub 

a) przestaá faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15 

b) przestad drogiq elektroniczn adres e-mail ug.leoncin@tlen.pl  w terminie do dnia 28.10.2019 r. 

godz.12 22  . 
2. Zamawiajcy zastrzega sable prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. 

VII. 	Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Na zatqczonym formularzu ofertowym, naley przedstawi6 poszczególne ceny wykonania 
przedmiotu zamówienia (zatqcznik nr 4) 

2. Wartok cenowq naley poda6 w z{otych polskich cyfr - z doktadnogciq do dwóch miejsc pa 

przecinku oraz stownie. 

3. Cena powinna zawiera6 wszelkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomidzy Zamawiajcym, a Wykonawcq odbywa6 siq bqdq w ztotych polskich. 



5. Zamawiajqcy wybierze ofertq Wykonawcy na wykonanie zadania, która bdzie zawierata tqcznie 

najniiszq cenq umownq brutto wykonanego zamówienia I bdzie zgodna z niniejszym zapytaniem. 

Ocena ofert dokonywana bdzie wedtug nastpujcego wzoru: 

najnisza cena ofertowa brutto 

C= ----------------------------------------------------- x 100 pkt. 

cena brutto oferty badanej 
6. Wykonawca okrela cenq realizacji zamówienia poprzez wskazanie cen jedriostkowych rietto/brutto 

obejmujq kwotq podatku VAT. 

7. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt. 

8. Ka±dy oferent przedo±y tylko jednq ofert. Oferta wykonawcy, który przedfo±y wicej ni± jedn 

ofert, zostanie odrzucona. 

VIII. 	Informacje o formaInociach: 

1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, (oferta z najni±szq cenq brutto) Zamawiajqcy powiadomi 

Wykonawc. 

2. Zamawiajqcy zawrze umowq z wybranym Wykonawq pa przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie póniej ni2 w terminie zwizania ofert. 

3. Wybrany wykonawca jest zobowizany w dniu podpisania umowy (umowa stanowi zaIcznik nr 6 

do zapytania ofertowego) okaza: 

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dia bezdomnych zwierzt zgodnie z art. 7 ust 1 

pkt 4 z zastrzeeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci 

i porzdku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.), 

2) aktualna decyzja powiatowego Iekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu 

numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz. U z 2018 r., poz.1967 ze zm.) 

3) aktualne zawiadczenie a wpisie dziatalnoci do krajowego rejestru dziatalnoci gospodarczej 

oraz a nie zaleganiu z ptatnociami podatku z tytufu prowadzonej dziafalnoci w Urzdzie 

Skarbowym, 

4. Jeeli Wykonawca, którego oferta zostata wybrana uchyli siq od zawarcia umowy, Zamawiajqcy 

wybierze kolejnq ofertq najkorzystniejsz sporód zo±onych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

5. Do prowadzonego postpowania nie przystugujq Wykonawcom grodki ochrony prawnej okreIone 

w przepisach Ustawy Prawo zam6wieh publicznych tj. protest, odwotanie, skarga. 

6. Niniejsze postpowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewntrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiajcego. Nie majq w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 

zamówieri publicznych. 
VII. ZaIczniki: 

zafcznik nr 1 do oferty— Owiadczenie o niezaleganlu w optatach I podatkach, 

zatcznik nr 2 do oferty - Owiadczenie- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

zatcznik nr 3 do oferty - Klauzula informacyjna zgodna z RODO, projekt umowy. 

zafcznik nr4 do oferty— Formularz cenowy oferty, 

zatcznik nr 5 owiadczenie dotyczqce prowadzenia dziafaInoci gospodarczej. 

zatcznik nr 6 do oferty - Projekt umowy. 

Zatczniki do umowy: 

zafcznik nr 1 do umowy - protokót przekazania psa, 

zatcznik nr 2 do umowy - karta informacyjna, 

zafcznik nr 3 do umowy - ewidencja przyjtych do schroniska zwierzt 

zacznik nr 4 do umowy - protokOf upadku (eutanazji) 

ZATWIERD It: 

15/10/2019 
WOJT M1NY 

Adtvn MM41 Krr,yøz,jk 

(data, podpis / pieczqrka 

osoby zatwierdzajqcej postçpowanie) 



Zaqcznik Nr I 

.,dnia 	.2019r. 

OSWIADCZENIE 
0 NIEZALEGANIU W PODATKACH I W OPLATACH SKARBOWYCH 

wiadoma odpowiedzia1noci karnej za skiadanie falszywyeh owiadczeñ wynikajacej 	z 
art. 2971 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1600), 
DANE identyfikacyjne - identyfikator NIP............................................................. 
Imiona................................................................................................ 
Nazwisko............................................................................................. 
dataurodzenia........................................................................................ 
Adressiedziby............................................................................................. 

(wnioskodawcy) 

Owiadczam co nastepuje: 
Ja niej podpisana owiadczam, ze nie posiadam za1egloci podatkowych ani skarbowych, 
oraz, ze wobec mnie nie jest prowadzone 2adne postçpowanie egzekucyjne 	 w 
administracji ani postçpowanie egzekucyjne inne ni2 podatkowe zobowiqzania a take, 2e lie 
jest prowadzone wobec mnie postçpowanie w sprawach o przestçpstwa skarbowe tub 
wykroczenia skarbowe - wg stanu na dzieñ 30 wrzesnia 2019 r. 

( Podpis z podaniem iazwiska I inlienia nra, pieci)tka n Ill Ln1a\u\ 



Zatcznik Nr 2 

dnia . 
(miejscowo) 

OWIADCZENIE 

Klauzula zgody 

Wyrazam zgodq na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych w systemie 

informatycznym administratora danych I poza nim, poprzez wykonanie obowizków przez pracowników Urzdu 

Gminy Leoncin wynikajqcych z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych I 

w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie 

o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawq z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2018 r., poz. 100). 

(czytelny podpis sktadajcego 

Klauzula informacyjna 	 owiadczenie) 

Zostatem poinformowany, ze: 

1. Ztozenie owiadczenia o wyrazenlu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne Iecz 

niezbdne do realizacji..................................................................................... 

2. Moje dane osobowe przetwarzane bqdq w celu dopelnienia obowizków okreIonych w 

przepisach prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lub Art.9 ust.1 I 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016roku. 

& Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrazonej powyej, jest Wójt Gminy Leoncin, z siedzibq przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin. 

4 Wójt Gminy Leoncin wyznaczyf Inspektora Ochrony Danych, z którym mona siq kontaktowa6 pod adresem 

email:iod@leoncin.pl.  

5. Przystuguje ml prawo dostpu do treci danych oraz ich sprostowania, usunicia tub ograniczenia 

przetwarzania a takze prawo sprzeciwu, za±dania zaprzestania przetwarzania I przenoszenia danych jak 

rOwniez prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane udostpnione przeze mnie nie bdq podlega{y udostpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

bqdq tylko instytucje upowanione z mocy prawa. 

7. Dane udostpnione przeze mnie nie bqdq podlegaty profilowanlu. 

a Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywa6 danych osobowych do pañstwa trzeciego tub 

organizacji midzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe przechowywane bqdq przez okres niezbdny do realizacji celów okreIonych w pkt. 2, a 

P0 tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowizujcego prawa. 

111 Podanie danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy przestankq przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa tub zawarta midzy stronami umowa. 

(czytelny podpis sktadajcego 

owiadczenie) 



Zatcznik Nr 3 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, ±e: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrazonej powy±ej 

jest Urzd Gminy Leoncin z siedzibq przy ul. Partyzantów 3 w Leoncinie (kod pocztowy: 05-155 Leoncin ), 

tel.:22 785 65 82, adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl  

2. Celem zbierania danych jest - realizacja umowy (zat. nr  6) 

3. Przystuguje Pani/Panu prawo dostpu do treci danych oraz ich sprostowania, usunicia Iub ograniczenia 

przetwarzania, a take prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania I przenoszenia danych, 

jak równiez prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do orgnu 

nadzorczego (tj.: [ ... ]). 

Uwaga: w miejsce [ ... ] wpisujemy: 

• przed 25 maja 2018 r. - Generalny lnspektor Ochrony Danych Osobowych, 

• P0 25 maja 2018 r. - Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbdne do realizacji celu tj. wykonania umowy. W przypadku 

niepodania danych nie bdzie mozliwe realizacja celu tj. wykonanie umowy. 

5. Dane udostpnione przez Paniq/Pana nie bdq podlegaty udostpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych bqdq tylko instytucje upowaznione z mocy prawa. 

6. Dane udostpnione przez Paniq/Pana nie bdq podlegafy profilowanlu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa6 danych osobowych do pañstwa trzeciego Iub 

organizacji midzynarodowej. 

8. Dane osobowe bqdq przechowywane przez okres 5 lat, liczc od pocztku roku nastpujcego po roku, w 

którym zostata wyrazona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 



Zatcznik nr4 

Piecztka wykonawcy/Iidera 

wykonawców wystpujqcych wspólnie 

Tel./fax: 

adres e-mail: 

Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawcOw) 

FORMULARZ OFERTY 

Gmina Leondn 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

1. MADAM OFERTk na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okreIonym w zapytaniu 

ofertowym. 

2. O~WIADCZAM, 2e zapozna{em/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w 

zapytaniu ofertowym I akceptujq je oraz ie zdobyfem/am konieczne informacje potrzebne do 

prawidowego przygotowania oferty I zobowizuje siq w miejscu I terminie wyznaczonym przez 

Zamawiajqcego. 

3.OFERUJk realizacjq przedmiotu zamówienia w zakresie I na warunkach okreIonych w 

zaproszeniu do sktadania oferty cenowej, ti. 

a) jednorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku powyzej 3 m-cy) wynosi6 bdzie .....................zt 

(stownie. ........................................................................................... ) /lszt./netto, 

b) jednorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku do 3 m-cy) wynosiá bdzie .....................zi 

(stownie 	...........................................................................................) /lszt./netto, 

c) koszt wykonania ustugi sterylizacji wynosi6 bdzie .....................z{ (stownie: 

...........................................................) /lszt./netto, 

d) koszt wykonania ustugi czipowania zwierzt wynosi6 bdzie .....................zt 

(stownie. ........................................................................................... ) /lszt./netto, 

e)koszt 	wykonania 	ustugi 	odtowienia 	zwierzcia 	wynosk 	bdzie 	.....................it 

(stownie 	...........................................................................................) /lszt./netto, 

Cena netto razem a + b + c + d + e 	 it 

Podatek VAT w wysokoci .............% co stanowi kwot .......................................it 

Cena brutto podlegajca ocenie (a + b + c + d + e) .................................................................zI 

dnia 
(podpis osoby uprawnionej do sktadania 

ogwiadczeh woli w imieniu wykonawcy z piecztk) 



Zalqcznik nr 5 do zap ytank, ofertowego 

OWIADCZENIE 

Ja niiej podpisany 

(imiq I nazwisko) 

PESEL * - 

NIP:* 

zamieszkaty................................................................................................. 

prowadzqcy dziatainoge gospodarcz pod nazw: 

na podstawie wpisu do: 

Miejsce prowadzenia dziataInoci: 

Niniejszym informuj, ie w stosunku do mnie nie otwarto Iikwidacji, nie ogtoszono upad1osci*. 

/Miejscowo I data! 	 /Podpis I pieczqd osoby uprawnionej do podpisywania oferty/ 

*nIepotrzebne skreIiá 



Zatcznik Nr 6 

GKZP.272. 	.2019 

Umowa Nr /2019 

zawarta w dniu .............................................2019 r. w Leoncinie porn idzy: 

Gminq Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowan przez: 

Wójta Gminy Leoncin - Adama Miroslawa Krawczaka 
przy kontrasygnacie Skarbnika - Mar11 Jolanty Zalewskiej 

zwanym w dalszej treci umowy ,,Zamawiajqcym" 

NIP: 531-16-66-399; REGON 013270471 

a......................................................................................................................................................................................... 

NIP S ......................................................................................................,REGON ............................................................... 

zwanq 	w dalszej treci umowy ,,Wykonawq". 
Zgodnie z wynikiem postpowania w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwiei publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie I wybranej oferty, bdcej integralnq czciq umowy, zosta{a 

zawarta u mowa nastpujqcej treki: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugq poIegajca na odtawianiu bezdomnych 

zwierzqt z terenu Gminy Leoncin, w tym zwierzqt uczestniczcych w kolizjach drogowych I przewiezienie ich 

do Schroniska, w którym zwierzç zostanie objte opiekq weterynaryjn, zgodnie z obowizujcymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Zakres prac bdzie obejmowa{ w szczegóInoci: 

1).Odtawianie zwierzqt odbywa6 siq bdzie na warunkach okreIonych w zezwoleniu na prowadzenie 

dziaaInoci w zakresie ochrony przed bezdornnymi zwierztami, wydanyni przez Wójta Gminy Leoncin. 

2) Us{uga bdzie wykonywana niezwtocznie na ziecenie przedstawiciela Zamawiajcego lub wIaciwej 

Komendy PoIicji, jednak nie póniej nii w terminie 24 godzin od momentu przyjcia zgloszenia. Termin ten 

moe by6 zmieniony P0 wczeniejszym uzgodnieniu tego z przedstawicielem Zamawiajcego I za zgod4 

kazdej ze stron. 

3) Usuga odtowienia zwierzqt uczestniczcych w kolizjach drogowych bdzie wykonywana niezwtocznie 

na ziecenie przedstawiciela Zamawiajcego lub wIaciwej Kornendy Policji, jednak nie póniej ni± w czasie 

2- 3 godzin od mornentu przyjcia zgtoszenia. 

2.Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegaj4ce na przyjciu 

utrzymaniu w Schronisku bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Leoncin w zakresie: 

1) Przejcia dalszej dozywotniej opieki nad przyjtymi zwierztami z terenu gminy Leoncin 

ponoszenia we wtasnym zakresie kosztów utrzymania I wykonywania wszelkich zabiegáw do momentu 

zejcia mierteInego lub adopcji przejtego zwierzcia z zastrzeeniem, ±e zwierzta pozostaj 

wfasno9ciq Zamawiajcego, który wyra±a zgodq na ich adopcj. 

2) Zapewnienia wtaciwych pomieszczeri oraz warunków bytowania dia zwierzqt, które bdq przebywa 

w Schronisku, przez co rozumie siq równie± trzymanie w pomieszczeniach urnoIiwiajcych swobodne 

poruszanie siq zwierzqt. Zaznacza siq równiez, 2e w Schronisku naIey przestrzega6 zasady wydzielania 

pomieszczer dla zwierzqt agresywnych I chorych oraz pornieszczer' do kwarantanny. 

3) Zapewnienia zwierztorn wystarczajcej iIoci karmy I statego dostpu do wody wedtug obowizujqcych 

norm. 

4) Wszczepienia mikroczipów stuqcych do identyfikacji zwierzcia oraz wprowadzenie danych 

do ogólnopojskiej bazy danych z zastrzezeniem, 2e w przypadku adopcji, mierci naturalnej lub eutanazji 
zwierzcia, dane w bazie zostanq zaktualizowane. 

5) Obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji wszystkim sukorn bytujqcym I nowo przyjtym 

do Schroniska z wytqczeniem zwierzqt, co do których Iekarz weterynarli wyda zawiadczenie o nie 

wykonywanlu tego zabiegu. 

6) Wykonania obserwacji zwierzcia co do którego istnieje podejrzenie o zarazenie wciekIiznq 

w przypadku poksania cztowieka lub zwierzcia. 

7) Zapewnienia zwierztorn opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami 

oraz w rozumienlu niniejszej umowy przez Co rozumie si: 



a) kontrolq stanu zdrowia; 

b) profiIaktyk I Ieczenie; 

c) zwalczanie paso±ytów wewntrznych I zewntrznych; 

d) szczepienie przeciwko wciekIinie; 

e) poddanie 14 dniowej kwarantannie nowo przyjtych zwierzqt; 

1) usypianie Iepych miotów oraz zwierzqt nieuleczatnie chorych; 

g) sterylizacjq I opiekq medyczn4 p0 zabiegu; 

h) utylizacjq pad{ych w schronisku zwierzqt, zgodnie z obowizujqcymi przepisami. 

8) Utrzymania psów do momentu adopcji, mierci tub eutanazji w przypadkach okreIonych odrbnymi 

przepisami. 

9) Umieszczanie na wasnej stronie internetowej przyjtych zwierzt do Schroniska pochodzcych z gminy 

Leoncin z opisem zwierzcia zawierajqcym nr ewidencyjny I nr mikrochipu z podaniem nazwy, ptci I rasy. 

W przypadku adopcji tub 9mierci w tym 9mierci przez eutanazj, konieczne jest udokumentowanie tego 

zdarzenia poprzez przekazanie do Urzdu Gminy fotografil zwierzcia I zawiadczenia Iekarskiego tub 

przekazanie kopil umowy adopcji z fotografi4 zwierzcia do Urzdu Gminy, wraz z miesicznym 

sprawozdaniem. 

10) Wykonawca zobowizany jest do dostarczania miesicznego rozliczenia stanu zwierzqt przyjtych 

z terenu Gminy Leoncin I przebywajcych w Schronisku wraz z ich fotografiami, opisem nazwy I p{ci oraz 

z numerem ewidencyjnym I nr mikrochipu identyfikacyjnego tych zwierzqt. 

11) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych zadañ wynikajcych z niniejszej umowy. 

§2 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zrealizuje zadania objte przedmiotem umowy w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r. 
§3 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okretonego w § 1 Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie 

wyriikajce z faktycznej itoci wykonanej ustugi wyticzonej na podstawie cen jednostkowych podanych w 

ofercie Wykonawcy w wysokoci tj. 

1) Odtowienie zwierzcia oraz transport do Schroniska Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w 

kwocie.............................zt 	netto 	(stownie. 	........................................................... zt................................. 

groszy) netto. 

2) Przyjçcie zwierzcia w wieku powyzej 3 m-cy I utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy przystuguje 
wynagrodzenie 	w 	kwocie 	 zi 	netto 
(stownie: ........................................................ zt ....................................... groszy) netto. 

3) Wszczepienie zwierzciu mikrochipu, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie......................zt, 

(stownie. .................................. groszy) netto. 

4) Sterylizacja suki tub psa, Ieczenie + opieka p0 zabiegu w Schronisku, Wykonawcy przystuguje 

wynagrodzenie w kwocie ....................................... zi netto (stownie. ........................... ztotych, 

groszy) netto. 

5) Przyjcie zwierzcia w wieku do 3 m-cy I utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy przystuguje 

wynagrodzenie w kwocie..................zt netto (stownie. .................................................... ztotych 

.......groszy/netto). 

6) Przyjcie zwierzcia tymczasowo (np. psa od osoby czasowo aresztowanej) I utrzymanie 

go w Schronisku, bez zabiegów sterylizacji, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie ..........zt / 

za 1 dob/ netto (stownie. ......................................... ziotych za dob /netto). 

7) Do kwoty wynagrodzenia, 0 którym mowa w ust. 1, 2, 3, 4 I 5 doticzony zostanie podatek VAT,zgodnie 

z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami. 

2. Catkowita warto9d przedmiotu umowy nie moze przekroczyd kwoty w wysokoci ................................it. 

3. Zamawiajcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztów, poza okretonym w § 3 ust. 1,2,3,4, 5 i 6 

wynagrodzeniem za zwierzta przyjte I przebywajce w Schronisku Wykonawcy, nawet w przypadku 

czasowego albo statego zamknicia lub Iikwidacji tego Schroniska. 

4. Faktury bqdq wystawiane przez Wykonawcq jednorazowo, p0 zakorczeniu kazdego miesica do 10 dnia 

ka±dego miesica, p0 wykonaniu I odpowiednim udokumentowaniu wykonanych ustug, 	 a 

szczegóInoci zgodnie z wymogami okreIonymi w § 1 ust.2 pkt 9 I 10 I § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ,4, 5 I 6. Na 
fakturach naley wpisywa6 Nabywca ustug: Gmina Leoncin ui Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, NIP 531-16-

66-399, Odbiorca: Urzd Gminy Leoncin ui Partyzantów 3, 05-155 Leoncin. 



5. Wszelkie ptatnoci na rzecz Wykonawcy bqdq dokonywane (po udokumentowaniu usfug) w formie 

przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy, w Banku .................................................................... 
.............w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej Faktury VA! 

wraz z wymaganymi przez Wykonawcq dokumentami. 

6.Za date zaptaty Strony bi~dq traktowaty datq obci±enia przez bank kwotq przelewu rachunku 
Zamawiajcego. 

7.W przypadku niezrealizowania ptatnoci w ustalonym terminie Wykonawca obciqy Zamawiajqcego 
odsetkami ustawowymi za zwtok. 

§4 

1. Wykonawca zobowizuje siQ zaplaci6 Zamawiajcemu karQ umownq w wysokoci 10 % wartoci 

umownej, w przypadku odstqpienia od umowy z powodu okoIicznoci, które wynikty z winy Wykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiqzany jest zaptack Zamawiajcemu karq umownq w wysokoci 0,2 % wartoci 

umownej, za ka±dy dzieri zwtoki w wykonaniu prac niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 

3. Zamawiajqcy zobowiqzuje siq zaptaci6 Wykonawcy karQ umownq w wysokoci 10 % wartogci umownej, w 

przypadku odstqpienia od umowy z powodu okoIicznoci, które wynikty z winy Zamawiajcego. 

4. Stronom stuzy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajqcego wysoko kary umownej. 

§5 
Rozwiqzanie umowy 

1. Umowa mote by6 rozwiqzana przez kaidq ze Stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem 

z zachowaniem 3-miesiçcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesica 

kalendarzowego nastpujcego P0 miesiqcu, w którym wypowiedzenie zostato ztoone. 

2. W razie nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawc, a w szczegóInoci nie zapewnienie 

zwierztom wtaciwych warunków bytowania lub braku nalezytego udokumentowania wykonanych 

ustug, Zamawiajcy moze rozwiqza6 umow ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Zamawiajqcy mo±e odstqpi6 od umowy, jezeli powemie wiadomo o tym, e: 

1) Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania dziataInoci bdcej przedmiotem umowy; 

2) Wykonawca znajduje siq w stanie zagraajqcym niewyptacaInociq lub przechodzi w stan likwidacji 

w celach innych niz przeksztatcenia przedsibiorstwa lub potqczenia siq z innym przedsibiorstwem; 

3) Zostato wszczte wobec majqtku Wykonawcy postpowanie egzekucyjne lub zabezpieczajce w takim 

zakresie, ze uniemoIiwi to reaIizacj Umowy; 

4) wystqpity okolicznoci powodujce, ze wykonanie Umowy nie Iey w interesie publicznym czego nie 

mo±na byto przewidzie6 w chwili zawierania Umowy; 

5) Wykonawca nie rozpoczqt realizacji uslugi w terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich, pomimo wezwania przez Zamawiajcego ztoonego na pimie; 

6) Wykonawca przerwat realizacjQ ustugi bez uzasadnienia I przerwa trwa dtu±ej ni2 14 dni; 

7) Wykonawca pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzeeó ze strony Zamawiajcego 

nie wykonuje ustug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowizywania 

umowne. 
4. Prawo do odstqpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 mo±e by6 wykonane w terminie 1 miesica 

od dnia zaistnienia okoIicznoci uprawniajcych do odstqpienia od umowy. 

§6 
Zmiany w umowie 

1. Zamawiajcy dopuszcza zmianq postanowieñ zawartej umowy w nastpujcych przypadkach: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy je±eli koniecznoé przedtuzenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy bdzie spowodowana przyczynami niezalenymi od Zamawiajcego oraz od 

Wykonawcy, przy czym kazda ze stron w terminie 14 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drug 

strong o ich zaistnieniu; 

2) Zmiany powszechnie obowizujqcych przepisów prawa w zakresie majqcym wptyw na reaIizacj 

przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokoci stawki VAT. 

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa±noci, za 

wyjqtkiem zmian w wysokoci stawki podatku VAT, kt6rq to zmiana nastpuje z dniem wprowadzenia 

nowej stawki przez przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego. 



§7 
Postanowienia koricowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewanoci. 

2. W sprawach nieuregu Iowa nych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory powsta{e w wyniku realizacji umowy rozstrzygane bdq przez Sqd rzeczowo wtaciwy 

dla Zamawiajcego. 

4. Umowq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dia Zamawiajqcego I jeden 

dia Wykonawcy. 

Zamawiajcy 	 Wykonawca 



Zatcznik Nr 1 

do umowy 

Protokól przekazania psa 

1. Data ..................................................... 

2. Imi, nazwisko i adres osoby przekazujcej psa 

3. Imi, nazwisko i adres osoby odbierajcej psa 

4.Opis psa: 

-gatunek ....................................................... 

-wiek 

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

-ma 

- oznakowanie ............................................... 

5. Dane dotyczce kwarantanny 

6. Dane dotyczce przeprowadzonych szczepieri i zabiegów weterynaryjnych 

Przekazujcy 	 Odbierajcy 



Za{cznik Nr 2 

do umowy 

Karta informacyjna 

1. Data ................................................................................. 

2. Pies 

- 	p{eé................................................................................. 

- szczeniak ........................................................................ 

3.Opis psa: 

-gatunek 

-wiek 

-pIed 

-ma 

- oznakowanie ( czip) 

- zdjcie 

4. Dane dotyczce kwarantanny 

- data przyjcia psa ............................................................ 

- data zakoriczenia kwarantanny ..................................... ... 

- nr czipu ............................................................................ 

5. Zalecenia Iekarza weterynarii. 

6. Dane dotyczce jednostki oddajcej zwierz. 

podpis 



ZaTcznk Nr 3 

do umowy 

Ewidencja przyjtych do schroniska zwierzqt 

rok ................................. 

Lp Data 

przyjcia 

Nr 

czipu 

Mast Ple6 Wiek Adopcja 

data 

Uwagi 

Zgon/eutanazja 

Dane 

Wprowadza- 
jcego 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

podpis 



Zatcznik Nr4 do umowy 

Protokót upadku/eutanazji 

1. Data ........................................................................ 

2. Nrchipu psa ............................................................... 

- pte .......................................................... 

- szczeniak ................................................. 

3. Opis zwierzcia: 

-gatunek ................................................................. 

-wiek 

-pte 

-ma 

- oznakowanie ( czip)................................................ 

4. Przyczyna upadku /eutanazji byfo: 

- inne....................................................................... 

5. Sekcja tak/nie 

6. Wyniki sekcji 

7. Zaczniki - zdjcia tak/nie 

- ilok zdj 	.............................. 

pod pis Iekarza weterynarli 


