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GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz. Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 00, fax 42 714 31 15

Ogłoszenie nr 629321-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Gmina Miasto Zgierz: Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie
01.01.2018 r. - 01.01.2020 r. - Część I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul.
Plac Jana Pawła II 16 , 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200,
7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta
winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób
określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
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Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie opieki zwierzętom z
terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.01.2018 r. - 01.01.2020 r. - Część I
Numer referencyjny: OR.271.39.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań jaw przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę łub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Świadczenie usługi weterynaryjnej wraz z
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transportem wobec chorych, rannych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i
porządku publicznego zwierząt, doraźnym leczeniem oraz utylizacją zwłok. 1.1.1. Zamówienie
obejmuje: 1) utrzymanie całodobowo przez wszystkie dni tygodnia gotowości do świadczenia
usługi i przyjmowanie wezwań kierowanych drogą telefoniczną przez Straż Miejską w Zgierzu
lub wskazanego pracownika Urzędu Miasta Zgierza; 2) niezwłoczne przybycie, w czasie nie
dłuższym niż 60 minut od chwili otrzymania wezwania, osoby dysponującej uprawnieniami do
wykonania usługi weterynaryjnej i właściwym sprzętem oraz środkami, na wskazane na terenie
Gminy Miasto Zgierz miejsce przebywania chorego, rannego lub stwarzającego zagrożenie
bezpieczeństwa i porządku publicznego zwierzęcia, w celu: a) podjęcia właściwych dla gatunku i
stanu zdrowia zwierzęcia oraz okoliczności, w jakich się ono znajduje działań poprzez pomoc
weterynaryjną (w tym z użyciem leków), wraz z transportem: aa) do zapewnionego przez
Wykonawcę: - schroniska dla zwierząt w przypadku psów i kotów, - zakładu leczniczego dla
zwierząt, w przypadku zwierząt innych niż psy i koty w celu doraźnego leczenia tych zwierząt,
ab) do wskazanego przez Zamawiającego*: - gospodarstwa rolnego położonego w Zgierzu, także
po zakończeniu leczenia w zakładzie leczniczym, - ostoi leśnej, położonej we wschodniej granicy
Leśnego rezerwatu przyrody „Dąbrowa Grotnicka", biegnącej wzdłuż oddziałów leśnych 113,
115, 112, i 126 na terenie leśnictwa Zimna Woda, także po zakończeniu leczenia w zakładzie
leczniczym, *Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji miejsc w trakcie świadczenia
usługi, b) dokonania w uzasadnianych weterynaryjnie przypadkach eutanazji zwierzęcia, c)
przejęcia zwłok zwierzęcia i zapewnienia utylizacji w zaistniałych przypadkach zgonu
zwierzęcia, d) uśpienia ślepych miotów urodzonych w trakcie realizacji zamówienia i ich
utylizację. 1.1.2. Wykonawca winien: 1) wskazać numer telefonu, na który Straż Miejska w
Zgierzu lub wskazany pracownik Urzędu Miasta Zgierza będą całodobowo kierowali wezwania
do świadczenia usługi weterynaryjnej na terenie Gminy Miasto Zgierz, 2) dysponować
placówkami zapewniającymi wykonanie usługi, osobami uprawnionymi do świadczenia usługi
weterynaryjnej, aparaturą i sprzętem właściwym dla wykonania usługi, 3) dysponować osobami
przygotowanymi do transportu zwierząt i właściwymi urządzeniami, sprzętem i środkami do
wykonania tych czynności, Przewidywany maksymalny zakres ilościowy usług zawiera załącznik
nr 1 do niniejszego opisu. 1.2. Świadczenie kompleksowej opieki w schronisku dla zwierząt nad
zwierzętami, w szczególności nad psami oraz kotami, prowadzenie adopcji i działań
propagujących adopcję oraz wydawanie zwierząt ich właścicielom. 1.2.1. Zamówienie obejmuje:
1) kompleksową opiekę w schronisku nad psami oraz kotami tj.: a) zapewnienie miejsca w
schronisku dla 155 szt. zwierząt, przy przyjęciu 10 szt. psów oraz 3 szt. kotów w skali miesiąca.
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b) zapewnienie dobrostanu zwierzętom wg indywidualnych potrzeb poprzez właściwe
schronienie, karmienie, profilaktykę weterynaryjną, leczenie, zapewnienie ruchu, c) obligatoryjną
kastrację/sterylizację z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia przy zachowaniu 15 dniowej
karencji, przy czym jeżeli zwierzę z powodów uzasadnionych weterynaryjnie nie będzie mogło
zostać poddane zabiegowi sterylizacji/ kastracji przed jego adopcją, Wykonawca przyjmie to
zwierzę od osoby adoptującej do wykonania tego zabiegu w okresie 6-ciu miesięcy od daty
dokonania adopcji, z zastrzeżeniem terminu obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia
oraz wyników weterynaryjnej oceny możliwości wykonania zabiegu, d) czipowanie wraz z
wpisem do bazy danych w przypadku adopcji, e) eutanazję w uzasadnianych weterynaryjnie
przypadkach, f) utylizację zwłok; 2) usypianie ślepych miotów urodzonych w trakcie świadczenia
usługi; 3) prowadzenie działań w kierunku odnalezienia właściciela przebywającego w
schronisku zwierzęcia oraz adopcji i propagowania adopcji co najmniej poprzez: a)
systematyczne zamieszczanie w ciągu doby od przyjęcia zwierzęcia do schroniska na stronie
internetowej ekspozycji w postaci jego zdjęć (z wyjątkiem czasowo odebranych
właścicielowi/opiekunowi w sytuacjach, o których mowa w ppkt. 4), do czasu otrzymania od
Zamawiającego informacji o zmianie statusu zwierzęcia) wraz z informacją obejmującą miejsce,
datę i okoliczności odłowienia oraz płeć i opis cech zwierzęcia. Zdjęcia psów oraz kotów wraz z
opisem winny być umieszczone na prowadzonej przez Wykonawcę stronie internetowej przez
cały okres pobytu zwierzęcia w schronisku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji
informacji redagowanych przez Wykonawcę, b) udostępnienie osobom chętnym do adopcji
bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem w schronisku, c) zapewnienie transportu zwierzęcia na
wskazany przez adoptującego adres, na terenie Gminy Miasto Zgierz (w przypadku zgłoszenia
takiej potrzeby przez adoptującego), d) nie pobieranie opłat od nowych opiekunów adoptujących
zwierzę, 4) opiekę w schronisku nad zwierzętami (w szczególności psami i kotami) czasowo
odebranymi właścicielom lub opiekunom z powodów określonych w art. 7 ust. 1 oraz 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2107 poz. 1840), z zapewnieniem działań,
o których mowa w ppkt. 1), 5) odebranie minimum 35 szt. psów ze Schroniska dla Zwierząt w
Pabianicach położonego przy ul. Partyzanckiej 110, ich transport do schroniska zapewnionego
przez Wykonawcę oraz zapewnienie kompleksowej opieki tym zwierzętom, przy czym o terminie
odbioru psów Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, co najmniej na 5 dni
przed wyznaczoną datą odbioru, 6) odebranie w dniu 2 stycznia 2018 r. minimum 3 szt. psów i 1
szt. kota z Kliniki Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Szulca położonej w Zgierzu przy ul. Kościuszki
22, ich transport do schroniska zapewnionego przez Wykonawcę oraz zapewnienie kompleksowej
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