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GKZP.271.Z.0.28.2018

Leoncin, dnia 30 padziernika 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Leoncin zwraca si z pro~bq o z{ozenie oferty cenowej na

,,

Wytapywanie bezdomnych

zwierzqt z terenu gminy Leoncin oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku
w roku 2019"

.

Prowadzone postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zam6wie6 publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), gdyz wartoé zamówienia nie przekracza
kwoty 30000 euro. Zgodnie z dyspozycjq wynikajqcq z art. 4 pkt 8 ww. ustawy nie stosuje si
w tym przypadku przepisów powotanej ustawy.
I. ZAMAWIAJfCY:
Gmina Leoncin
05-155 Leoncin
ul. Partyzantów nr3

II. Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamOwienia jest wykonanie nastpujcych zadari:
1. wyfapywanie I dostarczanie bezdomnych zwierzqt do schroniska,
2. prowadzenie obserwacji nowoprzyjçtych zwierzqt w okresie kwarantanny, tj. w cigu
14 dni,
3. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzqt przebywajqcych w schronisku, w ciqgu
14 dni, p0 zakoriczeniu okresu kwarantanny,
4. opieka nad zwierztami przyjtymi do schroniska I ich humanitarne traktowanie,
5. zapewnienie pozywienia, artykutów sanitarnych,
6. zapewnienie catodobowego dozoru weterynaryjnego,
7. prowadzenie dziatah majqcych na celu znajdowanie zwierztom opiekunów, poprzez
ogfoszenia umieszczane na stronie internetowej schroniska,
8. utrzymanie czystoci i porzdku w boksach I wybiegach schroniska,
9. prowadzenie ewidencji zwierzqt zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do umowy,
10. prowadzenie zabiegów sanitarnych I dezynfekujqcych,
11. prowadzenie zabiegOw Iekarsko- weterynaryjnych,
12. przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego I weterynaryjnego,
13. usuwanie zwlok padtych I poddanych eutanazji zwierzqt w schronisku oraz
sporzqdzenie stosownego protokótu, którego wzór stanowi zatcznik nr 4 do umowy.
Wyfapywanie i opieka nad zwierzçtami w schronisku dia zwierzqt musi odbywaé si
zgodnie z postanowieniami:
1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze
zm.),
2. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz qt oraz zwatczaniu chorOb
zakanych 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. rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegótowych wymagai weterynaryjnych dia prowadzenia schroniska
dia zwierzt (Dz. U. Nr 158. poz. 1657 ze zm.),
5. rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998
r. w sprawie zasad i warunków wyfapywania bezdomnych zwierzt (Dz. U. Nr 116,
poz. 753).
Ponadto wylapane i przyjte zwierzta bezdomne bqdq przebywaty w schronisku dia
zwierzt do czasu przekazania dotychczasowemu lub nowemu wtacicieIowi na podstawie
protokofu stanowicego za{cznik nr 1 do umowy.
Wykonawca kazdemu zfapanemu zwierzciu zafozy kartq informacyjnq zawierajq
szczegófowq charakterystykq przyjtego do schroniska zwierzcia, przebieg jego pobytu w
schronisku stanowicq za{cznik nr 2 do umowy.
III. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie siq kierowaf przy wyborze
oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiajqcy bdzie siq kierowat nastpujcymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najnisza cena tczna sporód ztoonych ofert : cenq tqcznq oferty badanej x 100
pkt.
Wybrany wykonawca jest zobowizany w dniu podpisania umowy (umowa stanowi
zafcznik nr 6 do zapytania ofertowego) okazac:
- 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.),
- aktualna decyzja powiatowego Iekarza weterynarli 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 zwierzqt
(Dz. U z 2018 r., poz.1967 ze zm.)
- aktualne zawiadczenie o wpisie dziaIaInoci do krajowego rejestru dziataInoci
gospodarczej oraz o nie zaleganiu z pfatnociami podatku z tytutu prowadzonej
dziafaInoci w Urzdzie Skarbowym.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

V. Miejsce I termin ztoenia oferty cenowej:

Ofertq naIey zlo2y6 w zamknitej kopercie (zapiecztowanej w sposób gwarantujqcy
zachowanie w poufnoci jej trek oraz zabezpieczajcej jej nienaruszalno) do dnia
16.11.2018r. do godz. 15:15 (Iiczy

sic data wplywu) w siedzibie Zamawiajqcego przy. ul

Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 8 (sekretariat Urzçdu) z dopiskiem
Wylapywanie bezdomnych zwierzqt z terenu gminy Leoncin oraz umieszczanie
I sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2019". Oferta musi by6 podpisana
przez osobq upowanionq do reprezentowania firmy.
VI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Wszelkich szczegó{owych informacji na temat zadania udzieli insp. Teresa Mikuiska
Nr tel. (22) 785 65 82 wew. 22

VII. Zalczniki
- zatqcznik nr 1 do oferty - Owiadczenie o niezaleganiu w optatach I podatkach,
- zatqcznik nr 2 do oferty— Owiadczenie- klauzula zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
- zatqcznik nr 3 do oferty - Klauzula informacyjna zgodna z RODO,
projekt umowy.
- zaIcznik nr 4 do oferty - Formularz cenowy oferty,
- zatqcznik nr 5 do oferty - Oferta cenowa,
- zatqcznik nr 6 do oferty - Projekt umowy.

ZaIczniki do umowy:
zatqcznik nr 1 do umowy - protokóf przekazania psa,
zatqcznik nr 2 do umowy - karta informacyjna,
zatqcznik nr 3 do umowy - ewidencja przyjtych do schroniska zwierzqt
zatqcznik nr 4 do umowy - protokOt upadku (eutanazji)

WÔJGMINY

(I

Zamaviajcy

Zalftcznik Nr 1

................ ,dnia

.2018r.

OSWIADCZENIE
0 NIEZALEGANIU W PODATKACH I W OPLATACH SKARBOWYCH

wiadoma odpowiedzia1noci karnej za skiadanie falszywych owiadczeñ wynikajcej 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)
0wiadczam co nastcpuje:
Ja nizej podpisana owiadczam, 2e We posiadam za1egloci podatkowych ani skarbowych,
oraz, 2e wobec mnie We jest prowadzone zadne postpowanie egzekucyjne w administracji
ani postçpowanie egzekucyjne inne niz podatkowe zobowizania a tak2e, ze We jest
prowadzone wobec mnie postpowanie w sprawach o przestçpstwa skarbowe lub
wykroczenia skarbowe - wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.

Podpis z podaniem nazwiska i imienia oraz pieczqtka wnioskodawcy

Za1qcznik Nr 2

.,dnia
(miejscowoé)

OWIADCZENIE
Klauzula zgody
Wyraam zgodç na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych
w systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowi4zk6w przez
pracowników Urzçdu Gminy Leoncin wynikajqçych z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
zwkizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 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 sk1adajacego
owiadczenie)
Klauzula informacyina
Zostalem poinformowany, e:
1. Zlozenie owiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne
lecz niezbçdne do realizacji.....................................................................................
2 Moje dane osobowe przetwarzane bçdq w celu dopelnienia obowiqzków okre1onych
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 201 6roku.
3. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyraonej powyej, jest Wójt Gminy Leoncin, z siedzibqprzy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.
4. Wójt Gminy Leoncin wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z którym mo±na sic kontaktowaó
pod adresem email:iod@leoncin.pl.
5. Przysluguje mi prawo dostçpu do treci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub ograniczenia
przetwarzania a take prawo sprzeciwu, zazqdania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych jak r6wnie2 prawo do cofniçcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzçdu Ochrony DanychOsobowych.
6. Dane udostpnione przeze mnie nie bcd4 podlegaly udostcpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych bcd1, tylko instytucje upowanione z mocyprawa.
7. Dane udostcpnione przeze mnie nie bçd4 podlegalyprofilowaniu.
8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywaá danych osobowych do pañstwa
trzeciego lub organizacj imicdzynarodowej.
9. Moje dane osobowe przechowywane bcdi, przez okres niezbcdny do realizacji celów okre1onych
w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiqzujapego prawa.
10.Podanie danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy przeslankc przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta micdzy stronami umowa.

(czytelny podpis skladajqçego
owiadczenie)

.

Zalqçznik Nr 3
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, 2e:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyraonej powyej jest Urzq4 Gminy Leonein z siedzibq przy ul. Partyzantów 3 w Leoncinie
(kod pocztowy:05-155 Leoncin ), tel.:22 785 65 82, adres e-mail: ug.leoncintIen.p1
2. Celem zbierania danych jest

3. Przysluguje Pani/Panu prawo dostepu do treci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub
ograniczenia przetwarzania, a take prawo sprzeciwu, zazdania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak r6wnie2 prawo do cofniçcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [ ... ]).
Uwaga: w miejsce [ ... ] wpisujemy:
• przed 25 maja 2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
• po 25 maja 2018 r. - Prezes Urzçdu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbçdne do ..............................................
(realizacja celu np. wykonanie umowy). W przypadku niepodania danych lie bçdzie mozliwe
...........................................(realizacja celu np. wykonanie umowy).
5. Dane udostçpnione przez PaniajPana nie bçdqpodlegaly udostçpnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych bçdq tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.
6. Dane udostçpnione przez PanizJPana nie bqd4 podlegaly profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do pañstwa
trzeciego lub organizacji miçdzynarodowej.
8. Dane osobowe bçd przechowywane przez okres ..........lat, liczc od poczqtku roku
nastepujqçego po roku, w którym zostala wyra2ona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

Pieczqtka wykonawcy/Iidera

Zatcznik nr 4

wykonawców wystpujcych wspólnie
Tel./fax
FORMULARZ OFERTY

Gmina Leoncin
ul. PartyzantOw 3
05-155 Leoncin
Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)

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

ofertowym.
2. OWIADCZAM, 2e zapoznatem/am siq z warunkami wykonania zamówienia zawartymi w

zapytanlu ofertowym I akceptujq je oraz ze zdobytem/am konieczne informacje potrzebne do
prawidlowego przygotowania oferty I zobowizuje siq w miejscu I terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.
3.OFERUJI

realizacjq przedmiotu zamówienia w zakresie I na warunkach okreIonych w

zaproszeniu do skTadania oferty cenowej, tj.
a) jednorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku powyiej 3 m-cy) wynosk bdzie ..................... zt
(sfownie. ........................................................................................... ) /lszt./netto,
b) jednorazowy koszt przyjcia zwierzcia (w wieku do 3 m-cy) wynosk bdzie

..................... z{

........................................................................................... ) /lszt./netto,
koszt wykonania usugi sterylizacji wynosi6 bdzie .....................zt
...................................................... ) /lszt./netto,

(slownie:

(sIownie
c)
d)

koszt

wykonania

usugi

czipowania

zwierzqt

wynosi6

bdzie

.....................zI

(slownie. ........................................................................................... ) /lszt./netto,
e)koszt
(sfownie

wykonania

usfugi

odlowienia

zwierzcia

wynosk

bdzie

.....................zi

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

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

zi

Podatek VAT w wysokoci ............. % co stanowi kwotç ....................................... zi
Cenabrutto podlegajqca ocenie (a + b + c + d + e) ................................................................. ZI

dnia
(podpis osoby uprawnionej do skfadania
owiadczeñ woli w imieniu wykonawcy z piecztk)

Zalqçznik Nr 5

(miejscowoó i data).

Oferta cenowa
na ,,opiekç nad odlowionymi zwierzçtami, odlowienie, transport,
sterylizacjç i kastracjç w schronisku"

Lp Element uslugi

2

I

1. Opieka nad odlowionym do
scbroniska zwierzcciem
2.

Cena
jednostkowa
netto
3
wg. ceny za
I szt. (dla 20
szt.)

Odlowienie zwierzqt i
Transport ( dojazd do miej sea
odlowienia ipowrót do
schroniska)

I1oéjednostek * Wartoé
(kol. 3x kol. 4)
4
do koñea pobytu
zwierzcia w
schronisku
x 20 szt.

5

/km
zalszt.

I. Sterylizaeja (samica)

x 20 sztuk
Srednia za 1 szt.

4.. Kastracja (samiec)

x 20 sztuk
Srednia za 1 szt.

5.

Za1oenie mikrochipu

- Razem

za 1 szt.
x

X

20 sztuk
x

Kwota netto do zapytania ofertowego w ziotych............................
Do tej kwoty naliczany jest 23% podatek VAT

Kwota brutto do zapytania ofertowego w ziotych ............................

*Wskazane i1oci sq, szacunkowe, rozliczanie nastqpi wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych
poszczególnych uslug.

Zatcznik Nr 6
GK.272.

.2018
Umowa Nr /2018

zawarta w cinlu ............................................. 2018 r. w Leoncinie pomidzy:
Gminq Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowan przez:
Wójta Gminy Leoncin - Adama Mirostawa Krawczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Mar11 Jolanty Zalewskiej
zwanym w dalszej treci umowy ,,Zamawiajqcym"
NIP: 531-16-66-399; REGON 013270471
a Schroniskiem dia Bezdomnych Zwierzqt ...........................................................................................................
z siedzib ..................................................................................................................................................................................
NIP .................................................... ; REGON ............................................................................
Pana ..................................................................... WacicieIk/Ia tego Schroniska
reprezentowanq przez Paniq I
zwanq w dalszej treci umowy ,,Wykonawc".
Zgodnie z wynikiem postpowania w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieri publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie I wybranej oferty, bdqcej integraln4 czciq umowy, zostafa
zawarta umowa nastpujcej treci:
§1
Przedmiot umowy
I. Zamawiajcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie poIegajce na odfawianiu
bezdomnych zwierzt z terenu Gminy Leoncin, w tym zwierzt uczestniczcych w kolizjach drogowych
I przewiezienie ich do Schroniska, w którym zwierzq zostanie objte opiekq weterynaryjn, zgodnie
z obowizujcyrni w tym zakresie przepisami prawa.
1.Odawianie zwierzt odbywa6 siq bdzie na warunkach okreIonych w zezwoleniu na
prowadzenie
dziataInoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, wydanym przez Wójta Gminy Leoncin.
2. Ustuga bdzie wykonywana niezwlocznie na zlecenie przedstawiciela Zamawiajcego lub wtaciwej Komendy
Policji, jednak nie póniej ni± w terminie 24 godzin od momentu przyjcia zgtoszenia. Termin ten mote by
zmieniony p0 wczeniejszym uzgodnieniu tego z przedstawicielem Zamawiajcego I za zgodq kazdej ze stron.
3. Us{uga od{owienia zwierzt uczestniczcych w kolizjach drogowych bdzie wykonywana niezwtocznie
na zlecenie przedstawiciela Zamawiajcego lub wfaciwej Komendy PoIIcji, jednak nie póniej nii w czasie
2- 3 godzin od momentu przyjcia zgtoszenia.

II. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie poIegajce na przyjciu
I utrzymaniu w Schronisku bezdomnych zwierzt z terenu Gminy Leoncin w zakresie:
1.

Przejcia dalszej doywotniej opieki nad przyjQtymi zwierztami z terenu gminy Leoncin I ponoszenia
we wasnym zakresie kosztów utrzymania I wykonywania wszelkich zabiegow do momentu zejcia
mierteInego tub adopcji przejtego zwierzcia z zastrze±eniem, ±e zwierzta pozostajq wtasnoci
Zamawiajqcego, który wyra±a zgodq na ich adopcj.

2.

Zapewnienia wthciwych pomieszcze6 oraz warunków bytowania dia zwierzt, które bdq przebywa
w Schronisku, przez Co rozumie siq r6wnie2 trzymanie w pomieszczeniach umo±Iiwiajcych swobodne
poruszanie siq zwierzt. Zaznacza siq równie, ze w Schronisku naIey przestrzega6 zasady wydzielania
pomieszczeri dia zwierzqt agresywnych I chorych oraz pomieszczeri do kwarantanny.

3.

Zapewnienia zwierztom wystarczajcej iIoci karmy I statego dostpu do wody wedlug obowizujcych
norm.

4.

Wszczepienia mikroczipów stucych do identyfikacji zwierzcia oraz wprowadzenie danych
do ogólnopolskiej bazy danych z zastrze±eniem, ze w przypadku adopcji, 9mierci naturalnej lub eutanazji
zwierzcia, dane w bazie zostanq zaktualizowane.

5.

Obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji wszystkim sukom bytujcym I nowo przyjtym do

bez zabiegów sterylizacji, Wykonawcy przys{uguje wynagrodzenie w kwocie
(sIownie ................... z!otych za dob /brutto).

......... zt / za 1 dob/ brutto

7.

Do kwoty wynagrodzenia, 0 którym mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 doiiczony zostanie podatek VAT, zgodnie
z obowizujcymi w tym zakresie przepisami.

8.

Zamawiajqcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztów, poza okreglonym 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 zamkniçcia lub Iikwidacji tego Schroniska.

9.

Faktury bdq wystawiane przez Wykonawcq jednorazowo, p0 zakorczeniu kazdego miesiqca do 10 dnia
ka±dego miesiqca, p0 wykonaniu i odpowiednim udokumentowaniu wykonanych usug, a szczegótnoci
zgodnie z wymogami okreIonymi w § 1 rozdziat .11. pkt. 9 I 10 I § 3 ust. 1, 2, 3 ,4, 5 I 6.

10. Wszelkie pfatno9ci na rzecz Wykonawcy bqdq dokonywane (po udokumentowanlu ustug) w formie
przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy, w Banku ....................................................................
.......................w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej Faktury VAT.
11. za date zaptaty Strony bqdcl traktowaty date obciqenia przez bank kwotq przelewu rachunku
Za mawiajqcego.
12. W przypadku niezrealizowania p{atnoci w ustalonym terminie Wykonawca obciqzy Zamawiajcego
odsetkami ustawowymi za zwtok.
§4
Rozwizanie umowy
1.

Umowa moze by6 rozwizana przez kazdq ze Stron za uprzednirn pisemriym wypowiedzeniem
z zachowaniem 3-miesiQcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesiqca
katendarzowego nastpujcego P0 miesiqcu, w którym wypowiedzenie zostafo zto±one.

2.

W razie nienale±ytego wykonania umowy przez Wykonawc, a w szczegóInoci nie zapewnienie zwierztom
w{aciwych warunków bytowania lub braku nateytego udokumentowania wykonanych ustug, Zamawiajqcy
mote rozwizac umowq ze skutkiem natychmiastowym.

3.

Zamawiajqcy mo±e odstpk od umowy, jezeli powemie wiadomog6 o tym, ze:
1)Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania dziafalnoci bdcej przedmiotem umowy;
2)Wykonawca znajduje siq w stanie zagra±ajcym niewyptacalnogciq lub przechodzi W Stan Iikwidacji
w celach innych ni2 przekszta{cenia przedsiQbiorstwa tub potczenia si z innym przedsibiorstwem;
3)Zostato wszczte wobec majqtku Wykonawcy postpowanie egzekucyjne tub zabezpieczajqce w takim
zakresie, ±e uniemo±iw1 to reaIizacj Urnowy;
4) wystqpity okoIicznoci powodujce, 2e wykonanie Umowy nie tey w interesie publicznym czego nie
mozna byo przewidzie6 w chwili zawierania Umowy;
5)Wykonawca nie rozpoczt realizacji usfugi w terminie bez uzasadnionych przyczyn tub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania przez Zamawiajcego ztozonego na pimie;
6)Wykonawca przerwat realizacjq ustugi bez uzasadnienia I przerwa trwa dtuej ni2 14 dni;
7)Wykonawca pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzeer'i ze strony Zamawiajcego nie
wykonuje ustug zgodnie z postanowieniami umowy tub w istotny sposób narusza zobowiqzywania
umowne.
Prawo do odstpienia ad umowy, 0 którym mowa w ust.3 moze by6 wykonane w terminie 1 miesiqca od
dnia zaistnienia okoIicznoci uprawniajqcych do odstpienia od umowy.

4.

§5
Zmiany w umowie
1. Zamawiajqcy dopuszcza zmian postanowieñ zawartej umowy w nastpujcych przypadkach:
1) Zmiany terminu reatizacji przedmiotu umowy je±eli koniecznog6 przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy bdzie spowodowana przyczynami niezateznymi od Zamawiajqcego oraz od
Wykonawcy, przy czym kazda ze stron w terminie 14 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drug
strong 0 ich zaistnieniu;
2) Zmiany powszechnie obowizujcych przepisów prawa w zakresie majqcym wpfyw na realizacj
przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokoci stawki VAT.
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Zalqçznik Nr 1
do umowy
Protokól przekazania psa

1. Data ...................................................................
2. Imiç, nazwisko i adres osoby przekazujqcej psa

3. Imiç, nazwisko i adres osoby odbierajcej psa

4.Opis psa:

- gatunek
-wiek
-pleé
-maá
- oznakowanie
5. Dane dotyczqce kwarantanny

6. Dane dotyczce przeprowadzonych szczepieui I zabiegów weterynaryjnych

Przekazujcy

Odbierajcy

Zahtcznik Nr 2
do umowy
Karta informacyj na

1.Data ...................................................................
2. Pies
- plea
- szczeniak
3.Opis psa:
- gatunek
-wiek
-pleé
-maó
- oznakowanie ( czip)
- zdjçcie
4. Dane dotyczqce kwarantanny
- data przyjçcia psa ..............................................................
- data zakoñczenia kwarantanny..........................................
-nrczipu .............................................................................
5. Zalecenia lekarza weterynarii.

6. Dane dotyczqce jednostki oddajqcej zwierzç.

podpis

Za1cznik Nr 3
do umowy

Ewidencja przyjçtych do schroniska zwierzqt
rok ................................
Lp

Nr
Data
przyjccia czipu

Maé

Pled

Wick

Adopcja
data

Uwagi
zgon/eutanazj
a

2
3
4
5

6
8
9
10
11
12
13
14
15

podpis

Dane
doprowadz
ajcego

Zalqçznik Nr 4 do umowy
Protokól upadku/eutanazji

1. Data ...................................................................
2. Nr czipu psa

- plea........................................................................
- szczeniak ...................................................................
3. Opis zwierzçcia:

- gatunek ..............................................
-wiek
-pleó
-maá
- oznakowanie ( czip)......................................
4. Przyczyna upadku /eutanazji bylo:

- inne............................................................................
5. Sekcja tak/ We
6. Wyniki sekcji

7. Zalqczniki - zdjçcia tak / We

- i1oé zdjçá..............................
podpis Iekarza weterynarii

