Świętochłowice: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z
terenu miasta Świętochłowice
Numer ogłoszenia: 12051 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349
18 12.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie w schronisku bezdomnych
zwierząt z terenu miasta Świętochłowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice.
Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1. utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta
Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony, a doprowadzonych do schroniska przez Policję,
Straż Miejską lub wynajęte przez zamawiającego firmy, 2. zapewnienie zwierzętom należytych
warunków bytowych i sanitarnych poprzez: a) stały dostęp do wody pitnej, b) zapewnienie
wystarczającej ilości pożywienia, c) trzymanie w pomieszczeniach umożliwiających swobodne
poruszanie się zwierząt, d) wydzielenie pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych, e) opiekę
lekarską w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasożytów
wewnętrznych i zewnętrznych, szczepień przeciwko wściekliźnie, f) wydawanie karmy społecznym
opiekunom zwierząt, g) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację
psów i kotów, h) elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie). Wykonawca winien
dysponować schroniskiem z odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym dla utrzymania min.
209 zwierząt rocznie. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z: - ustawą z dnia 21.08.1997
r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. z 2003 Dz. U. nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), - ustawą z dnia
11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. z
2008 Dz. U. nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 23.06.2004 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt ( Dz. U. nr 158 poz. 1657), - ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 musi posiadać zezwolenie do prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości



i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia
działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu w schronisku
bezdomnych zwierząt o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300.000 zł brutto w okresie



co najmniej 12 miesięcy,
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej 1
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt wyposażonym: - boksy dla zdrowych zwierząt - co
najmniej 100 sztuk - pomieszczenia lub boksy do izolowania zwierząt chorych lub
podejrzanych o chorobę -co najmniej 5 sztuk - pomieszczenia lub boksy przewidziane na
kwarantannę - co najmniej 20 sztuk - pomieszczenia lub boksy do separacji zwierząt



agresywnych - co najmniej 5 sztuk
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o



spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona

o

oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:


koncesję, zezwolenie lub licencję



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie



wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami



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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



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 ubezpieczenie 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


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)
- wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do specyfikacji, - oświadczenie o części
zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w treści formularza
ofertowego pkt 4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie
podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41 - 600 Świętochłowice Wydział Zamówień Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41 - 600
Świętochłowice Wydział Zamówień Publicznych pok.115-116 ( parter ).
IV.4.5)

