
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 

 

Sierpc: Odbiór z miejsca pobytu, transport oraz opieka nad bezpańskimi zwierzętami z 
terenu Miasta Sierpc do dnia 31.12.2014 r. 
Numer ogłoszenia: 20683 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. 
mazowieckie. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór z miejsca pobytu, 
transport oraz opieka nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Miasta Sierpc do dnia 31.12.2014 
r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem umowy jest Odbiór z miejsca pobytu, transport oraz opieka nad bezpańskimi 
zwierzętami z terenu Miasta Sierpc do dnia 31.12.2014 r. Dla wykonania przedmiotu umowy 
jak wyżej, przewiduje się następujące rodzaje usług:  
1) Transport zwierząt do schroniska  
2) Zapewnienie w ciągu roku minimum 28 miejsc w schronisku dla zwierząt z terenu Miasta 
Sierpca.  
3) Zapewnienie wyżywienia zgodnie z normami ustalonymi dla funkcjonowania schroniska.  
4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej zgodnie z wymogami dla w/w działalności.  
5) Oznakowanie zwierzęcia poprzez wszczepienie mikroczipa w celu identyfikacji.  
6) Prowadzenie dokumentacji przetrzymywanych zwierząt wraz z dokumentacja 
fotograficzna wykonaną w chwili przyjęcia zwierzęcia, a następnie w przypadku przyjęcia 
szczeniaka raz na 6 m-cy a dorosłego 1 raz na rok.  
7) Podejmowanie przez Wykonawcę starań o przekazywanie pochodzących z Miasta Sierpc 
zwierząt nowym właścicielom.  



8) Informowanie Zamawiającego o ilości przebywających w schronisku zwierząt w 
comiesięcznym sprawozdaniu dołączonym do faktury. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3. 

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: 
31.12.2014. 

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 POST ĘPOWANIU 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 Oświadczenie, Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualne zezwolenie w 
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanej przez 
stosowny organ zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach b) aktualna decyzja w zakresie spełnienia wymagań weterynaryjnych, 
nadania numeru identyfikacyjnego i wpisu do rejestru wydanej przez stosowny 
organ zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. c) aktualna decyzja właściwego 
lekarza weterynarii zatwierdzająca przewoźnika oraz środki transportu 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie, Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i 
doświadczenia poprzez wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi o 
charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. opieka oraz transport 
nad bezdomnymi zwierzętami o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł 



III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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.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 

1. Uzasadnieniem zmian w umowie może być:  
1) Okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania usług przewidzianych 
w umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy.  
2. Katalog zasad zmian umowy  
1) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany 
ze zmianą,  
2) zmiana numeru rachunku bankowego i danych teleadresowych stron,  
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego 
zamówienia lub zmiana technologii - na lepszą,  
4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów,  
3. Wnioskować o zmianę umowy może każda z jej stron.  
4. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy 
zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.  
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami ustawy Prawo 
Zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Piastowska 11A. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  10.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. 
Piastowska 11A w sekretariacie Zamawiającego (pokój 12). 

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 

 

31 stycznia 2014 r. 
BURMISTRZ  

/-/ 
Marek Kośmider 

 


