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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 258757-2014 z dnia 2014-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świętochłowice
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.wyłapywanie zwierząt, z terenu miasta Świętochłowice, których właściciel
jest nieustalony, na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Wydziału Ekologii i...
Termin składania ofert: 2014-12-23

Numer ogłoszenia: 260401 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 258757 - 2014 data 15.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12.

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 obejmuje: 1.wyłapywanie zwierząt, z terenu miasta
Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony, na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej,
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach, 2.dowiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska, 3.dowiezienie do
schroniska zwierząt okrutnie traktowanych odebranych właścicielom decyzją Prezydenta Miasta
Świętochłowice, 4.utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których
właściciel jest nieustalony, 5.zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku należytych
warunków bytowych i sanitarnych poprzez: - stały dostęp do wody pitnej, - zapewnienie
wystarczającej ilości pożywienia, - trzymanie w pomieszczeniach umożliwiających swobodne
poruszanie się zwierząt, - wydzielenie pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych, - opiekę
lekarską w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasożytów
wewnętrznych i zewnętrznych, szczepień przeciwko wściekliźnie. 6.wydawanie karmy społecznym
opiekunom zwierząt w okresie: od października do marca, 7.elektroniczne znakowanie psów i kotów
(czipowanie). Wykonawca winien dysponować schroniskiem z odpowiednim zapleczem kadrowym i
technicznym dla utrzymania min. 320 zwierząt rocznie oraz używać sprzętu i środków transportu
przystosowanych do przewozu zwierząt, pozytywnie zaopiniowanych przez Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Katowicach. Wykonawca powinien kierować się zasadami humanitaryzmu,
wyłapywanie powinno odbywać się w sposób łagodny, w przypadkach koniecznych używać sprzętu
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specjalistycznego. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z: - ustawą z dnia 21.08.1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856), - ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 213 poz.
1342 z późn. zm.), - ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 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), - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116
poz. 753),..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.wyłapywanie zwierząt, z terenu
miasta Świętochłowice, których właściciel jest nieustalony, na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej,
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach, 2.dowiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska, 3.dowiezienie do
schroniska zwierząt okrutnie traktowanych odebranych właścicielom decyzją Prezydenta Miasta
Świętochłowice, 4.utrzymanie w schronisku psów i kotów z terenu miasta Świętochłowice, których
właściciel jest nieustalony, 5.zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku należytych
warunków bytowych i sanitarnych poprzez: - stały dostęp do wody pitnej, - zapewnienie
wystarczającej ilości pożywienia, - trzymanie w pomieszczeniach umożliwiających swobodne
poruszanie się zwierząt, - wydzielenie pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych, - opiekę
lekarską w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasożytów
wewnętrznych i zewnętrznych, szczepień przeciwko wściekliźnie. 6.wydawanie karmy społecznym
opiekunom zwierząt w okresie: od października do marca, 7.elektroniczne znakowanie psów i kotów
(czipowanie) 8. sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt. Wykonawca winien
dysponować schroniskiem z odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym dla utrzymania min.
320 zwierząt rocznie oraz używać sprzętu i środków transportu przystosowanych do przewozu
zwierząt, pozytywnie zaopiniowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach.
Wykonawca powinien kierować się zasadami humanitaryzmu, wyłapywanie powinno odbywać się w
sposób łagodny, w przypadkach koniecznych używać sprzętu specjalistycznego. Przedmiot
zamówienia należy realizować zgodnie z: - ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856), - ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz.1399 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), - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116 poz. 753),..
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 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
2013 r. poz.1399 z późn. zm.)..
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 2013 r. poz.1399 z późn. zm.). - zezwolenie na transport zwierząt na
podstawie art. 24a pkt 1) lit a) ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r. poz. 856).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 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 b) co najmniej jednym samochodem
przystosowanym do przewozu zwierząt domowych o pojemności przestrzeni ładunkowej co najmniej 3
m3..
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice
ul. Katowicka 54 pok.115-116..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski
Świętochłowice ul. Katowicka 54 pok.115-116..
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