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Skępe: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi
oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i
Gminy Skępe w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016
Numer ogłoszenia: 323752 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe , ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 54 2878521, faks 54 2877204.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skepe.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe
w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
obejmuje usługi polegające na Sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymioraz
wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2016 30.06.2016, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych
zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skępe do dnia 31.12.2015 r., aktualnie znajdujących się w Hotel Dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź - ok. 45 sztuk;
2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska
lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę lub
współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt; 3)
oznaczanie chipem; 4) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz w
przypadku pogryzienia przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny w placówce wyznaczonej przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii; 5) prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie jej na bieżąco
Zamawiającemu - w rozliczeniu miesięcznym; 6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami,
zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko - weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i
sterylizacja); 7). usypianie ślepych miotów; 8) poszukiwanie chętnych do oddania do adopcji bezdomnych
zwierząt; 9) informowanie zamawiającego o każdym przypadku wyjścia zwierzęcia (oddania do adopcji,

1z6

2015-11-30 12:46

file:///C:/Users/K.Jaworski/AppData/Local/Microsoft/Windows/...

upadku); 10) posługiwanie się przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami nie
stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień bezdomnym zwierzętom; 11)
stosowanie środków transportu do przewozu bezdomnych zwierząt, spełniających warunki określone w
ustawie o ochronie zwierząt; 12) dotrzymanie należytej staranności świadczenia usług stanowiących
przedmiot umowy. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za należytą jakość świadczonych usług oraz ich
zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3. Ustalenia i
decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z ustanowionym
przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. 5. Zamawiający wymaga
aby w/w usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23
czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuję Zamawiającego
(składając oświadczenie w Formularzu ofertowym), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza udzielnie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% przypadku, gdy zajdzie konieczność
wykonania uzupełniających usług rozszerzających zakres zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwy organ lub statutu organizacji
społecznej potwierdzającego, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym
m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność
zarobkową. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku
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udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i
dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek
Wykonawca spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże usługi należycie wykonane (ukończone) w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. sprawowanie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt
domowych o wartości min. 100.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć
Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia tj. dysponowanie sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego
wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności: a) atestowanymi urządzeniami
do wyłapywania i obezwładniania zwierząt: - aplikator pneumatyczny (min. 1 szt.), chwytak automatyczny (min. 1 szt.), - sieć weterynaryjna (min. 1 szt.), - klatka
żywołapka (min. 1 szt.), b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt (min.
1 szt.), c) środkami służącymi do transportu zwierząt - klatka (min. 1 szt.).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w
postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń jakie mają
załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
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podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (zgodny z załączonym wzorem) - Załącznik nr 1 2.
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Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 96
2 - Termin platności - 4
IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia w
przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, tj. dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia
brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki
podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT)
jest niezmienne, 2) zmiany podwykonawców, zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom lub
zgłoszenia ich udziału, przy czym w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 3) zmiany wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 4) wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią
zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej
ze stron Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bips.skepe.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w
Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015
godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5
sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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