Istotne warunki zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pn.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Cieszyn w roku 2018
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi
(w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r., poz. 1840) z terenu gminy Cieszyn, z zachowaniem zasad określonych w ustawie oraz
wymogów określonych w rozporządzeniu 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) oraz w rozporządzeniu 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), obejmująca w szczególności:
1. wyłapywanie, transport i przyjmowanie do schroniska, prowadzonego przez Oferenta,
bezdomnych zwierząt domowych, w tym zwierząt rannych w wypadkach drogowych,
z terenu gminy Cieszyn – bez ograniczeń czasowych w ciągu całej doby, wyłącznie na
wezwanie upoważnionych służb (Straż Miejska w Cieszynie, Komenda Powiatowa Policji
w Cieszynie) lub pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Cieszynie. Wyłapywanie i transport zwierząt winien być prowadzony przez
osoby odpowiednio przeszkolone do tego rodzaju czynności, przy pomocy urządzeń
i środków przeznaczonych do tego celu, będących w dyspozycji Oferenta, w sposób nie
zagrażający życiu i zdrowiu wyłapywanych zwierząt;
2. zapewnienie zwierzętom, o których mowa w pkt. 1 właściwych warunków sanitarnych,
bytowych i pomocy weterynaryjnej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt do czasu przekazania zwierzęcia
właścicielowi, oddania do adopcji lub jego naturalnego zgonu bądź eutanazji oraz:
a) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja), samodzielnie lub
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest
ochrona zwierząt,
b) wykonywanie elektronicznego znakowania (tzw. czipowania) zwierząt przebywających
w schronisku, przy użyciu mikoczipów zgodnych z normą ISO Nr 11784/11785,
z jednoczesnym odnotowaniem tego zabiegu w elektronicznym rejestrze,
c) wprowadzanie danych oznakowanego zwierzęcia w ciągu 24 godzin od zaczipowania,
do ogólnodostępnej bazy danych (www.safe-animal.eu),
d) przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku dłużej
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e)
f)

g)
h)
i)

niż 14 dni, w warunkach zgodnych z przepisami weterynaryjnymi, za wyjątkiem
zwierząt, u których istnieją poświadczone przez lekarza weterynarii przeciwwskazania
do wykonywania tego rodzaju zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek zwierzęcia,
zapewnianie po przeprowadzonych zabiegach sterylizacji lub kastracji właściwych
warunków opieki weterynaryjnej,
usypianie ślepych miotów, zarówno pochodzących od przebywających w schronisku
zwierząt, które zostały wyłapane na terenie gminy Cieszyn, jak również ślepych miotów
dostarczanych przez mieszkańców, którzy posiadają stały lub czasowy adres
zameldowania na terenie Cieszyna,
podejmowanie leczenia weterynaryjnego zapewniającego wyłapanym zwierzętom
osiągnięcie dobrego stanu zdrowia,
przeprowadzanie eutanazji zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami utylizacji zwłok padłych bądź
uśpionych zwierząt, przyjętych do schroniska z terenu gminy Cieszyn.

Działania wymienione w pkt. 2B oraz 2d-2h mogą być wykonywane wyłącznie przez
lekarza weterynarii, o którym mowa poniżej.
3. prowadzenie rejestru wyłapanych i przyjętych do schroniska zwierząt z terenu Gminy
Cieszyn, w sposób umożliwiający ich identyfikację, co najmniej w zakresie określonym
w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt. Rejestr winien być prowadzony w formie elektronicznej, przy użyciu
przeznaczonego do tego celu oprogramowania, do którego Oferent zapewni Zamawiającemu
zdalny (internetowy) dostęp, do czasu zakończenia pobytu na terenie schroniska zwierząt
przyjętych do niego z obszaru gminy Cieszyn;
4. zamieszczanie na bieżąco (tj. w ciągu 48 godzin od przyjęcia zwierzęcia do schroniska), na
stronie internetowej schroniska, informacji o wyłapanych zwierzętach bezdomnych,
przyjętych do schroniska z terenu gminy Cieszyn, wraz z dokumentacją fotograficzną
każdego przyjętego zwierzęcia oraz informacją o dacie i miejscu wyłapania;
5. prowadzenie chronologicznie uporządkowanej ewidencji umów adopcyjnych dla zwierząt
przyjętych z terenu gminy Cieszyn;
6. sporządzanie
comiesięcznych
sprawozdań,
przekazywanych
Zamawiającemu,
zawierających informacje o ilości wyłapanych zwierząt przyjętych do schroniska w okresie
sprawozdawczym, wraz z opisem wykonanych zabiegów
pielęgnacyjnych
i weterynaryjnych, ilości zwierząt przekazanych właścicielom (wraz z danymi osobowymi
właścicieli) i oddanych do adopcji (wraz z egzemplarzami zawartych umów adopcyjnych)
oraz informacje o ilości wykonanych sterylizacji i kastracji, a także zabiegów eutanazji
i przypadkach zgonów (wraz z podaniem przyczyny) – w odniesieniu do zwierząt z terenu
Gminy Cieszyn.
Szczegółowe warunki wykonania usługi zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 3 do
oferty).
Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie
w jakim przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. prowadzili przez okres ostatnich trzech lat przed upływem
________________________________________________________________________________
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Cieszyn w roku 2018

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
schronisko dla zwierząt oraz wykonywali usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych
zwierząt;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. dysponują sprzętem do wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz przeszkolonym
personelem, w tym personelem weterynaryjnym (tzn. posiadają zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę lekarza weterynarii bądź podpisali umowę z lecznicą weterynaryjną lub
lekarzem weterynarii na wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszego
zamówienia). Oferent, który będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym
bądź osobach zdolnych do wykonania części zamówienia, będących udziałem innego podmiotu,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji Oferenta niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
b) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z właściwych dokumentów rejestrowych Oferenta. Pełnomocnictwo winno być
złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
c) w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do ich reprezentowania oraz umowę regulującą wzajemną
współpracę tych podmiotów,
d) wskazanie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
(wg załącznika nr 1 do oferty). Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu i sporządzania kopii
umów zawartych przez Oferenta z podwykonawcami, na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia. Brak załącznika nr 1 w ofercie będzie oznaczał, iż Oferent nie będzie
korzystał z pomocy podwykonawców,
e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wystawionego
przez zamawiającego daną usługę – wg załącznika nr 2 do oferty,
f) kopię umowy z lekarzem weterynarii lub z lecznicą weterynaryjną na całodobową opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi w zakresie objętym zamówieniem lub oświadczenie Oferenta
o posiadaniu przez niego zatrudnionych pracowników będących lekarzami weterynarii,
g) oświadczenie Oferenta dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub
czynności objętych zamówieniem, w zakresie w jakim przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania (dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień Oferent winien przedłożyć
Zamawiającemu przed zawarciem umowy) – wg załącznika nr 4 do oferty,
h) podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do oferty.
Dokumenty wskazane w pkt. c) oraz f) Oferent składa w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. w Punkcie Obsługi Klienta
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (ul. Rynek 1, parter). Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
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Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów [Kc]
wyliczoną zostanie zgodnie z formułą:
Kc = K1 + K2 + K3 [pkt]
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Do wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęto następujące kryteria, przypisując im odpowiednią
wagę punktową:
K1 – kryterium wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej (maksymalna możliwa ilość punktów:
30)
Sposób obliczenia:
K1 = Cm/Cb x 30 [pkt]
gdzie:
Cm – najniższa zaproponowana cena brutto miesięcznej opłaty ryczałtowej
Cb – cena brutto miesięcznej opłaty ryczałtowej zawartej w badanej ofercie
K2 – kryterium wysokości jednostkowej opłaty za zwierzę przyjęte do schroniska z terenu gminy
Cieszyn – maksymalna możliwa ilość punktów: 60
Sposób obliczenia:
K2 = Cj/Cb x 60 [pkt]
gdzie:
Cj – najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto
Cb – cena brutto oferty badanej
K3 – kryterium odległości schroniska względem gminy Cieszyn – maksymalna możliwa ilość
punktów: 10
Mając na względzie dobrostan wyłapywanych zwierząt bezdomnych (minimalizację uciążliwości
związanych z ich transportem) oraz usprawnienie i przyspieszenie procesu odbioru zwierząt przez
ich potencjalnych właścicieli w zamówieniu przyjęto, iż Oferent prowadzący schronisko
usytuowane na terenie gminy Cieszyn, bądź w odległości do 50 km od jej granic (mierzonej w linii
prostej), otrzymuje 10 pkt, natomiast w przypadku usytuowania schroniska w odległości większej
niż 50 km Oferent w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 punktów.
Zamawiający wymaga od Oferenta, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 oferty.

Załączniki:
– Formularz oferty wraz z załącznikami
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