
  2015-12-16 15:04:46 

Krotoszyn: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016r. 

Numer ogłoszenia: 185693 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 
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: Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" , ul. Kołłątaja 7, 63-

700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 62 722 66 32, faks 62 590 32 66. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie, ul. 

Ceglarska 11, 63-700 Krotoszyn w 2016r. Schronisko przeznaczone jest dla psów z terenu 

Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, obejmującego teren gmin: Cieszków, Kobylin, 

Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania 

następujących zadań: 1. Przyjmowanie do schroniska i opieka nad bezdomnymi psami z 

terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA max. 80 szt. 2. Zapewnienie psom 

przebywającym w schronisku wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do świeżej wody. 

3. Systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla psów. 4. Opieka 

weterynaryjna. 5. Stała współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie prowadzenia zabiegów 

- sterylizacji i kastracji oraz znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) 

bezdomnych psów. 6. Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku. 

Utrzymywanie zwierząt do momentu adopcji, śmierci lub uśpienia i prowadzenie 

dokumentacji z powyższego. 7. Przygotowanie sprawozdania kwartalnego dla 

Zamawiającego z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt zawierającego informacje 

o transferach zwierząt tam trafiających. 8. Przekazywanie psów do adopcji osobom 

zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne 

warunki bytowania. 9. Przeprowadzenie nie rzadziej, niż raz na pół roku akcji deratyzacji w 

schronisku. 10. Współpraca z Powiatowym Zakładem Weterynarii w zakresie, przyjęcia 

bezdomnych psów podejrzanych o wściekliznę. 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej w 

zakresie ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania i kształtowania 
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właściwego stosunku do zwierząt. 12. Promocja adopcji psów schroniskowych poprzez 

prowadzenie strony internetowej, drukowanie ulotek informacyjnych. 13. Przewóz psów 

pojazdami przystosowanymi do transportu zwierząt. 14. Odławianie bezdomnych psów z 

terenu gmin Związku z zachowaniem wszelkich wymagań określonych w Ustawie o Ochronie 

Zwierząt oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 

sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0. 

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: 

31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 

o Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z ustawą z dn. 

13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399). Ocena spełniania warunku będzie dokonywana w oparciu o 

kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów 

określonych w SIWZ (pkt. IX.B 1 oraz załącznik nr 2) i zostanie dokonana na 

podstawie treści oświadczenia lub dokumentu według metody : spełnia/ nie 

spełnia. 
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 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wskaże wykonanie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, min. 2 usług prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt o wartości co najmniej 40.000 zł brutto 

każda. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie głównych usług, 

w tym w/w oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane należycie Ocena spełniania warunku będzie dokonywana w oparciu 

o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów 

określonych w SIWZ (pkt. IX.B 2 i 3 oraz załącznik nr 3 i 3 a) i zostanie 

dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody : spełnia/ nie 

spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

dysponuje min. 2 osobami, w tym: 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie 

schroniskiem. Osoby te powinny posiadać co najmniej 1 rok doświadczenia 

zawodowego w pracy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zajmującym się 

opieką nad co najmniej 50 zwierzętami. Osoby te powinny posiadać certyfikat 

ukończenia szkolenia dotyczącego wyłapywania bezdomnych psów. 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje/będzie dysponował w/w 

osobami. Ocena spełniania warunku będzie dokonywana w oparciu o 

kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów 

określonych w SIWZ ( pkt. IX.B 4 oraz załącznik nr 4) i zostanie dokonana na 

podstawie treści tych dokumentów według metody : spełnia/ nie spełnia. 

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 podmiotów, na rzecz 
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których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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; 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające 

jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 2. W 

przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 

o których mowa w pkt III.4.2 niniejszego ogłoszenia każdy z Wykonawców składa osobno. 4. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
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polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP 

- w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załączone do oferty w oryginale. 

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 - 95.00 

 2 - Termin płatności faktur - 5.00 

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 

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 

zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku: - zmiany wartości wynagrodzenia na skutek działań osób trzecich 

lub organów władzy, które spowodowały przerwanie lub czasowe zawieszenia realizacji 

zamówienia, - zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiany 

kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy - spełniającego wymagania zawarte 

w SIWZ/po uzgodnieniu z Zamawiającym/ , - zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację podmiotu zamówienia, w tym 

zmiany stawek podatku VAT, - wprowadzenia zmian w stosunku do OPZ w zakresie 

wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji 

konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. Warunkiem 

dokonania zmiany jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis 

zmiany, uzasadnienie zmiany oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.eko7.krotoszyn.pl 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek 

Miedzygminny EKO SIÓDEMKA, budynek Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłataja 

7, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 58 (II piętro). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 28.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Związek Miedzygminny EKO SIÓDEMKA, 

budynek Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłataja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 58 (II 

piętro).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 16.12.2015 r. 

 


