Nr sprawy: OS.6140.1.12.2018

Pabianice, dnia 20 grudnia 2018 r.

Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający – Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Pabianic zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko – weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń
drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie miasta Pabianice oraz opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami w Schronisku dla zwierząt w Pabianicach.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1
Całodobowa opieka lekarsko – weterynaryjna nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych bądź
losowych z ich udziałem, obejmuje:
1) każdorazowy dojazd na miejsce zdarzenia (np. wypadku),
2) udzielenie pierwszej pomocy,
3) zbadanie ogólnego stanu zdrowia,
4) w przypadku zaistniałej konieczności zabranie zwierzęcia do lecznicy i pozostawienie go do
czasu, gdy jego stan pozwoli na transport w docelowe miejsce,
5) wykonanie niezbędnych zabiegów,
6) w przypadku konieczności bezzwłoczne uśpienie i przejęcie zwłok.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24-godzinnej (również w dni świąteczne) gotowości do
podjęcia interwencji tj. zachowania pełnej dyspozycyjności i niezwłocznego działania. Wykonawca
interwencje podejmuje po otrzymaniu informacji od dyżurnego Straży Miejskiej w Pabianicach, pracownika
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach lub dyżurnego Komendy Powiatowej
Policji w Pabianicach na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu. Podejmując interwencję Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo dojechać do miejsca wskazanego przez Zmawiającego, podjąć decyzję
o postępowaniu z poszkodowanym zwierzęciem, dokładając wszelkich starań celem ratowania zwierzęcia.
Wykonawca obejmuje opieką poszkodowane zwierzę, w tym wykonuje zabiegi, leczy i hospitalizuje zwierzę
w lecznicy. Po okresie hospitalizacji zwierzę nie posiadające właściciela/opiekuna zostanie przekazane
z pełną dokumentacją medyczną pod opieką Schroniska dla zwierząt w Pabianicach bądź miejsca
wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie miasta Pabianice lub w odległości do 20 km
licząc od granic miasta. Zwierzę posiadające właściciela/opiekuna zostaje przekazane przez Wykonawcę pod
jego opieką, a za świadczoną usługę Wykonawca winien pobrać od niego opłatę.
Ilość interwencji w ciągu roku szacuje się na 70. Zamawiający zastrzega, że ilość interwencji jest
wielkością szacunkową i może ulec zmianie. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości interwencji nie może być
podstawą do zmiany ceny w złożonej ofercie.
Zadanie nr 2
Sprawowanie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt, obejmuje:
1) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom przyjmowanym i przebywającym
w schronisku, dbanie o dobrostan zwierząt,
2) przeprowadzanie wstępnych badań u zwierząt przyjmowanych do schroniska,
3) systematyczną kontrolę ogólnego stanu zdrowia nowoprzyjętych i przebywających
w schronisku zwierząt,
4) wykonywanie zabiegów chirurgicznych w tym sterylizacji i kastracji,

5) wykonywanie niezbędnych szczepień, a także odpchlenie i odrobaczenie zwierząt,
ich znakowanie,
6) rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie chorób zwierząt,
7) usypianie ślepych miotów i eutanazja tylko w uzasadnionych przypadkach,
8) wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, udzielanie porad i konsultacji m.in.
osobom adoptującym chore zwierzęta,
9) uzupełnianie na bieżąco niezbędnych leków i środków medycznych,
10) zakładanie i prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym książeczek zdrowia zwierząt
i prowadzenie baz danych,
11) wspólnie z Kierownikiem ustalenie planu przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji oraz dbanie
o stan sanitarny schroniska,
12) współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24-godzinnej (również w dni świąteczne) gotowości do
podjęcia interwencji tj. zachowania pełnej dyspozycyjności i niezwłocznego działania. O konieczności
podjęcia interwencji w schronisku dla zwierząt Wykonawca powiadamiany jest przez Kierownika schroniska
lub wyznaczonego przez niego pracownika.
Wykonawca sprawuje stałą, kompleksową opiekę lekarsko-weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami
umieszczonymi w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach. Maksymalną ilość zwierząt, jaka może
przebywać w schronisku, szacuje się na 140 psów i 10 kotów. W ciągu miesiąca w schronisku przebywa
ok. 60 psów i 5 kotów. Miesięcznie do schroniska trafia i opuszcza je ok. 25 zwierząt. Zwierzęta do
schroniska dowożone są w systemie całodobowym z terenu miasta Pabianice oraz miast/gmin, z którymi
zawarte zostało porozumienie. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest m.in. do pobytu
w schronisku dla zwierząt co najmniej 3 razy w tygodniu min przez 3 godz. w ciągu dnia oraz dojazd do
schroniska na każde wezwanie Zamawiającego, zapewnienia całodobowej opieki stacjonarnej na terenie
zakładu leczniczego zwierzętom ciężko chorym oraz całodobowej opieki pooperacyjnej. Z uwagi na to, iż
w schronisku dla zwierząt brak jest gabinetu weterynaryjnego spełniającego wymogi określone przepisami
prawa wszelkie zabiegi operacyjne, a także wykonywanie zdjęć RTG, badań USG, czy badania krwi
Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać na terenie własnej lecznicy weterynaryjnej. Przewóz zwierząt
leży po stronie Wykonawcy.
2.2. Oferent składając ofertę na przedmiot zamówienia powinien:
1) posiadać statut zakładu leczniczego i spełniać wymogi określone w ustawie o zakładach leczniczych
dla zwierząt. Lecznica weterynaryjna powinna być wyposażona w niezbędny sprzęt i aparaturę
dostosowaną do zakresu świadczonych usług;
2) dysponować minimum jedną osobą będącą lekarzem weterynarii, która posiada kompleksową wiedzę
i doświadczenie w postępowaniu i leczeniu zwierząt zarówno „domowych” jak i „dzikich”;
3) posiadać własny środek transportu z możliwością przewożenia zwierząt.
2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych osobno na każde z zadań:
1) całodobowa opieka lekarsko – weterynaryjna nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych bądź
losowych z ich udziałem;
2) sprawowanie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt.
2.4. Wykonawca może powierzyć część wykonania zamówienia podwykonawcom z zachowaniem
dobra zwierząt. Wykonawca i podwykonawca będą zobowiązani do wykonania przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych sprawozdań i przedkładania ich
Zamawiającemu. Zamawiający ma 2 dni robocze na sprawdzenie i zaakceptowanie przedłożonego wraz
z fakturą sprawozdania. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie oraz prawidłowo wystawiona
faktura, będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

2. Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska. Osoba
do kontaktu:

Agnieszka Pietrowska tel. /042/ 22-54-628, /042/ 22-54-629, e-mail: apietrow@um.pabianice.pl
Marta Skonieczna tel. /042/ 22-54-628, /042/ 22-54-629, e-mail: mrajska@um.pabianice.pl

4. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w nieprzezroczystej
kopercie opatrzonej informacją:
Otwarcie ofert na: „Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko – weterynaryjnej nad zwierzętami
w przypadku zdarzeń drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie miasta Pabianice oraz
opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w Schronisku dla zwierząt w Pabianicach.
Nie otwierać przed 27.12.2018 r. godz. 10.30”
W przypadku złożenia oferty częściowej proszę na kopercie napisać nazwę zadania, na które oferta została
złożona.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach (Pabianice,
ul. św. Jana 4, II piętro pok. 22) lub Biurze Obsługi Interesanta (przy ul. Zamkowej 16, parter), do godz.
10.00 dnia 27.12.2018 r.
Oferty zostaną otwarte w dniu 27.12.2018 r. o godz. 10.30
Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną
http://nowybip.um.pabianice.pl/.

umieszczone

na

stronie

internetowej

6. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena w złożonej ofercie winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia
i należy podać ją w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który
złoży najkorzystniejszą ofertę.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
7.1. najniższa cena (KC) – 95 % (max liczba punktów 95)
Cn
KC = ------ x 100 x 95%
Co
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
Co – cena brutto ocenianej oferty
95% – waga kryterium
7.2. czas, w jakim Wykonawca dojedzie po podjęciu interwencji do miejsca zdarzenia lub schroniska dla
zwierząt (KD) – 5% (max liczba punktów 5), przy czym najdłuższy oferowany czas dojazdu nie może
przekraczać 1 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę i tak:
do 30 min. – 5 pkt.
31-45 min. – 3 pkt.
46-60 min. – 1 pkt.
KC+KD =
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Nie dotyczy

9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach
określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej: www.um.pabianice.pl

….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego

