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Ogłoszenie nr 376380 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.
Skępe: Spr awowanie opieki nad bezdomnymi zwier zętami domowymi or az wyłapywanie bezdomnych zwier ząt domowych z ter enu M iasta i Gminy
Skępe w okr esie 01.01.2017 – 31.12.2017
OGŁ OSZENI E O UDZIEL ENIU ZAM ÓWIENI A Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy proj ektu lub progr amu współfinansowanego ze śr odków Unii Eur opej skiej
nie
Nazwa pr oj ektu lub progr amu
Zamówienie było pr zedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 361278 - 2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEK CJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało pr zeprowadzone pr zez centr alnego zamawiaj ącego
nie
Postępowanie zostało pr zeprowadzone pr zez podmiot, któremu zamawiaj ący powier zył/powier zyli pr zeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało pr zeprowadzone wspólnie pr zez zamawiaj ących
nie
Postępowanie zostało pr zeprowadzone wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich Unii Eur opej skiej
nie
W pr zypadku pr zeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich Unii Europej skiej – maj ące zastosowanie
kr aj owe pr awo zamówień publicznych::
Infor macj e dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe, krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna 2, 87630 Skępe, państwo Polska,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 542 878 521, faks 542 877 204, e-mail k.jaworski@skepe.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skepe.pl
I. 2) RODZAJ ZAM AWIAJĄCEGO:
I.3) WSPÓL NE UDZIEL ANI E ZAM ÓWIENI A (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających
indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEK CJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓWIENIA
II .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj ącego:
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w
okresie 01.01.2017 – 31.12.2017
Numer r efer encyj ny (jeżeli dotyczy):
MiG.271.2.13.2016
II .2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II .3) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego - określenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na Sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywaniu bezdomnych
zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na
swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skępe do dnia 30.06.2016 r., aktualnie znajdujących się pod opieką firmy 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 , filia Wojtyszki 18 –ok. 45 szt. 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, przy czym realizacja tej usługi odbywać się ma
zgodnie z obowiązującym prawem: a) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1605, ze zm.), b)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), c) rozporządzenie 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); 3) oznaczanie chipem; 4) przeprowadzanie
piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt. W przypadku pogryzienia, dostarczenie zwierzęcia na obserwację w kierunku
wścieklizny do placówki wyznaczonej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie [właściwość terytorialna dla Miasta i Gminy Skępe] oraz w
przypadku nie stwierdzenia objawów chorobowych odbiór zaszczepionego zwierzęcia z obserwacji i przewiezienie go do Schroniska dla zwierząt; 5)
prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Skępe w sposób polegający w szczególności na opisaniu danego
zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i nr czip), daty jego przyjęcia, daty i sposobu opuszczenia Schroniska i przekazywanie jej raz w miesiącu, łącznie z
fakturą za wykonane usługi; 6) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko - weterynaryjnej
(profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), przy czym w przypadku adopcji zwierzęcia przed poddaniem go zabiegowi kastracji bądź sterylizacji
(dotyczy szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej) Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z właścicielem
zwierzęcia zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ściśle określonym terminie; 7) usypianie ślepych miotów; 8) poszukiwanie osób
chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczanie ich zdjęć na stronie Schroniska w zakładce noworzybyłe psy i koty,
przekazywanie zdjęć nowoprzybyłych zwierząt do Urzędu Gminy (na koniec miesiąca, wraz z fakturą) w celu zamieszczenia ich na stronie Urzędu
Miasta i Gminy Skępe; 9) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku wyjścia zwierzęcia (oddania do adopcji, upadku poprzez dołączanie [w
przypadku wystąpienia] do faktury miesięcznej odpowiedniego zestawienia; 10) posługiwanie się przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień bezdomnym zwierzętom; 11) Wykonawca realizując
usługę będzie informował Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji, terminie
zachipowania oraz przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w comiesięcznym sprawozdaniu dołączonym do faktury. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny
za należytą jakość świadczonych usług oraz ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.
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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. Liczba zwierząt przewidzianych do objęcia opieką w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – do 50 sztuk. 6. Liczba zwierząt
przewidzianych do odłowienia i przetransportowania do schroniska w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – do 10 sztuk. 7. 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 .4) I nfor macj a o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone j est na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 98380000-8
Dodatkowe kody CPV: 85200000-1

SEK CJA III: PROCEDURA
II I.1) TRYB UDZIEL ENI A ZAM ÓWI ENIA
Przetarg nieograniczony
II I.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
II I.3) Infor macj e dodatkowe:

SEK CJA IV: UDZIEL ENIE ZAM ÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZI EL ENIA ZAM ÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT111750.00
WalutaPLN
IV.3) INFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t1
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i śr ednich pr zedsiębior stw: 1
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Eur opej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych dr ogą elektr oniczną: 0
IV.4) L ICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo –
Adopcyjne, , ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411, Łódź, kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 137452.50
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 137452.50
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 137452.50
Waluta: PLN
IV.7) Infor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub pr ocentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Infor macj e dodatkowe:

IV.9) UZASADNI ENIE UDZIEL ENIA ZAM ÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁ OSZENIA, ZAM ÓWIENI A Z WOL NEJ RĘK I
AL BO ZAPYTANI A O CENĘ
I V.9.1) Podstawa pr awna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
I V.9.2) Uzasadnienia wybor u tr ybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

Zwiększ
Ustaw
Zmniejsz
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Miasto i Gmina Skępe
Zamawiający

Strona główna BZP

Przeglądaj

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-12-30 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 2016-12-30 (numer ogłoszenia 376380-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Ogłoszenia BZP
Przeglądaj

Urząd Zamówień Publicznych.

M oj e ogłoszenia
Nowe

Pozostałe
Zmień hasło
Wyloguj
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
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