Numer ogłoszenia: 17191 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13485 - 2014 data 21.01.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA", ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, woj.
wielkopolskie, tel. 62 722 66 32, fax. 62 590 32 66.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia stanowi prowadzenie schroniska dla
bezdomnych psów w Krotoszynie, przy ul. Ceglarskiej 11. Schronisko przeznaczone
jest dla psów z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, obejmującego
teren gmin : Cieszków, Kobylin, Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonwywania następujących zadań: 1) zorganizowania
całodobowego nadzoru nad schroniskiem dla bezdomnych; 2)profesjonalnego
odławiania i przyjmowania bezdomnych psów do schroniska; 3)zwrotu zwierząt
właścicielowi, który udokumentuje lub uprawdopodobni prawo własności;
4)zapewnienia humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku
oraz przestrzegania norm żywieniowych (codzienne karmienie, pojenie i
pielęgnowanie psów zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami żywienia
zwierząt domowych), max. ilość psów jaką jest w stanie przyjąć schroniska - 80 szt.;
5)prowadzenia wykazu zwierząt przebywających w schronisku; 6)zapewnienia psom
przebywającym w schronisku odpowiedniej opieki weterynaryjnej; 7)stałej
współpracy z lekarzami weterynarii w zakresie prowadzenia zabiegów - sterylizacji,
kastracji oraz znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa);
8)zbieranie z terenu Związku psów martwych oraz potrąconych; 9)przechowywanie
martwych zwierząt do czasu ich odebrania do utylizacji; 10)przewożenie psów
pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt; 11)utrzymania czystości i
porządku, zgodnie z wymogami sanitarnymi- systematyczne oczyszczanie klatek,
boksów i wybiegów dla psów, dezynfekcja i raz na pół roku deratyzacja całego
schroniska oraz utrzymywania schroniska w należytym stanie technicznym, tj.:
sprawne funkcjonowanie urządzeń sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych,
dokonywanie drobnych napraw; 12)zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez
promocję adopcji psów schroniskowych, tj. prowadzenie strony internetowej,
drukowanie ulotek informacyjnych, edukację w szkołach; 13)przekazywania psów do
adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte i
godne warunki bytowe; 14)administrowania obiektami schroniska, zlokalizowanego w
Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11; 15)przygotowywania sprawozdań kwartalnych
dla Zamawiającego z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt zawierającego
informacje o transferach zwierząt tam trafiających; 16)całodobowego zabezpieczenia
terenu i obiektu schroniska; 17)stosowania się do postanowień regulaminu schroniska,








którego zmiany mogą być dokonywane wyłącznie po uzyskaniu zgody od
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr A do
SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia stanowi prowadzenie schroniska
dla bezdomnych psów w Krotoszynie, przy ul. Ceglarskiej 11. Schronisko
przeznaczone jest dla psów z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA,
obejmującego teren gmin : Cieszków, Kobylin, Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonwywania następujących zadań:
1)profesjonalnego odławiania i przyjmowania bezdomnych psów do schroniska;
2)zwrotu zwierząt właścicielowi, który udokumentuje lub uprawdopodobni prawo
własności; 3)zapewnienia humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w
schronisku oraz przestrzegania norm żywieniowych (codzienne karmienie, pojenie i
pielęgnowanie psów zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami żywienia
zwierząt domowych), max. ilość psów jaką jest w stanie przyjąć schroniska - 80 szt.;
4)prowadzenia wykazu zwierząt przebywających w schronisku;5)zapewnienia psom
przebywającym w schronisku odpowiedniej opieki weterynaryjnej; 6)stałej
współpracy z lekarzami weterynarii w zakresie prowadzenia zabiegów - sterylizacji,
kastracji oraz znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa);
7)przewożenie psów pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt; 8)utrzymania
czystości i porządku, zgodnie z wymogami sanitarnymi- systematyczne oczyszczanie
klatek, boksów i wybiegów dla psów, dezynfekcja i raz na pół roku deratyzacja całego
schroniska oraz utrzymywania schroniska w należytym stanie technicznym, tj.: nie
gorszym niż obecnie 9)zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez promocję adopcji
psów schroniskowych, tj. prowadzenie strony internetowej, drukowanie ulotek
informacyjnych; 10)przekazywania psów do adopcji osobom zainteresowanym ich
posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowe;
11)administrowania obiektami schroniska, zlokalizowanego w Krotoszynie przy ul.
Ceglarskiej 11; 12)przygotowywania sprawozdań kwartalnych dla Zamawiającego z
działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt zawierającego informacje o
transferach zwierząt tam trafiających; 13)zabezpieczenia terenu i obiektu schroniska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr A do SIWZ..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 29.01.2014 godzina 10:30, miejsce: Związek Miedzygminny
EKO SIÓDEMKA, budynek Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłataja 7, 63700 Krotoszyn, pok. nr 63 (II piętro)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 30.01.2014 godzina 10:30, miejsce: Związek
Miedzygminny EKO SIÓDEMKA, budynek Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul.
Kołłataja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 63 (II piętro)..

