Nr postępowania: ZP.271.10.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
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Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza
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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722
REGON 013269640
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 9.00-19.00
-wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
-piątek od 8.00 do 14.00
e-mail: um@wolomin.org
adres strony internetowej: www.wolomin.org
adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”.
Zamawiający ustalił następującą procedurę udzielenia zamówienia :
1) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej BIP ogłoszenie o zamówieniu na usługi
społeczne, a także inne dokumenty dotyczące postępowania.
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
3) W odpowiedzi na ogłoszenie każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi
odpowiadać treści Ogłoszenia. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może
zmienić lub wycofać ofertę, składając pisemne oświadczenie.
4) Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w terminie i miejscu wskazanym w
Ogłoszeniu. Otwarcie ofert jest jawne.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP informacje
o złożonych ofertach oraz kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
6) Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia , złożenia lub wyjaśnienia dokumentów i
oświadczeń wymaganych w Ogłoszeniu. Zamawiający dopuszcza jednorazowe wezwanie do
uzupełnienia dokumentów.
7) Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art . 89 ustawy pzp
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8) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy pzp.
9) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ustawy pzp.
10) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni informacje na
stronie BIP.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13) W prowadzonym przetargu nie jest wymagane wadium.
14) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć termin
związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub wniosek
Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV: Część 1 – 85 20 00 00 – 1 – Usługi weterynaryjne
Część 2 –85 20 00 00 – 1-Usługi weterynaryjne;
85 21 00 00 – 3-Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych;
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z podziałem na dwie
części:
Część 1. Całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń
losowych ma terenie Gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących i
zwierząt dzikich wymagających udzielenie niezbędnej pomocy weterynaryjnej
Część 2. Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie zwierząt z terenu Gminy Wołomin.
1) Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest:

- przyjmowanie zwierząt i wykonywanie usług weterynaryjnych w zakładzie leczniczym dla zwierząt
w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt ( t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 24), w wymiarze całodobowym, w tym w dni świąteczne;
- dysponowanie środkiem transportu i sprzętem niezbędnym do transportu zwierząt;
- prowadzenie dokumentacji świadczonych usług weterynaryjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
- udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż
w ciągu 1 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia;
- umieszczanie zwierząt w tzw. szpitaliku który musi znajdować się na terenie zakładu leczniczego –
tj. pomieszczenia przystosowanego do okresowego przetrzymywania zwierząt chorych, oczekujących
na zabiegi, ich obserwacji i izolacji;
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- przeprowadzenie badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia bezdomnego i dzikiego
poszkodowanego

w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku innego zdarzenia losowego

wymagającego udzielenia niezbędnej pierwszej pomocy wraz z wykonaniem zabiegów ratujących
zdrowie i życie zwierzęcia;
- udzielania niezbędnej pomocy weterynaryjnej w celu ratowania zdrowia i życia zwierzęcia, jeżeli
jest to zwierzę dzikie - ranne, którego stan rokuje wyleczenie, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej,
należy je wypuścić do miejsca naturalnego bytowania.
- podjęcie przez lekarza weterynarii decyzji o metodzie uśmiercenia zwierzęcia, którego stan nie
rokuje na wyleczenie. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia
cierpień zwierzęcia, czynności tej dokonuje się poprzez:
a)osobiste podanie środka usypiającego,
b)zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego) – przez osoby uprawnione do użycia broni palnej
– (Posiadanie uprawnienia do użycia broni palnej lub posiadanie aktualnej umowy z
podwykonawcą posiadającym uprawnienia do użycia broni palnej );
- posiadania na miejscu w zakładzie leczniczym aparatury i sprzętu dostosowanego do zakresu
świadczonych usług tj.: RTG, USG, Lasera, oftalmoskop, otoskop, Auri Flush,, wirówki, endoskopu,
analizatora moczu, lampy Wooda, lasera terapeutycznego, koagulatora, cieplarki, izolatki;
- zapewnienia całodobowej obserwacji i leczenia zwierząt;
- zapewnienia wyjazdów do wypadków i innych zdarzeń na terenie Gminy Wołomin, w których
poszkodowane są zwierzęta bezdomne i dzikie;
- przyjmowania zgłoszeń od Straży Miejskiej w Wołominie i Policji – w takim przypadku Wykonawca
sporządza notatkę na temat okoliczności przyjęcia zgłoszenia, zawierającą w szczególności:
a) datę i lokalizację zdarzenia,
b) opis zwierzęcia wymagającego pomocy,
c) rodzaj obrażeń i zakres wykonywanych zabiegów,
d) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
e)

a następnie jej kopię przekazuje następnego dnia Zamawiającemu.

- przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego oraz utrzymywanie stałego codziennego kontaktu
telefonicznego z właściwymi pracownikami Zamawiającego;
- przekazywania Zamawiającemu comiesięcznego rejestru usług weterynaryjnych, według wzoru
stanowiącego załącznik do umowy;
- zapewnienia miejsca do okresowego przetrzymania zwierząt do momentu, w którym ich stan
zdrowia pozwoli na przekazanie ich do schroniska lub organizacji pozarządowej, której celem
statutowym jest ochrona zwierząt;
- posiadania aktualnej umowy z firmą mającą zezwolenie na odbiór odpadów weterynaryjnych;
- posiadania aktualnego uprawnienia do użycia broni palnej lub posiadanie aktualnej umowy z
podwykonawcą posiadającym uprawnienia do użycia broni palnej.
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Dodatkowe informacje: Zamawiający przed podpisaniem umowy ( dot. Część 1) przeprowadzi kontrolę
pomieszczeń i sprzętu, które będą służyły do realizacji zamówienia.

2) Przedmiotem zamówienia dla części 2 –jest:
- przyjmowanie zwierząt i wykonywanie

usług weterynaryjnych objętych umową w zakładzie

leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24 z późn. zm.);
- przyjmowanie na zabiegi zwierząt wyłącznie od mieszkańców Gminy Wołomin i opiekunów
społecznych kotów;
- posiadanie tzw. szpitalika mieszczącego się w zakładzie leczniczym – pomieszczenia
przystosowanego do okresowego przetrzymywania zwierząt oczekujących na zabiegi, wyposażonego
w boksy, klatki;
- posiadanie pomieszczeń dla prowadzenia właściwej opieki pooperacyjnej wyposażonego w boksy,
klatki dla psów i kotów;
- przeprowadzanie badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia w celu zakwalifikowania do zabiegu
sterylizacji, kastracji oraz do elektronicznego znakowania;
- wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt zgodnie z zasadami
profesjonalnego świadczenia usług weterynaryjnych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej wykonywanych usług, w tym dokonywania szczegółowych
wpisów zastosowanych zabiegów i leczenia do kart zdrowia zwierząt;
- zapewnienie właściwej weterynaryjnej opieki pooperacyjnej – do czasu odebrania zwierzęcia przez
jego właściciela lub opiekuna społecznego;
- przekazywanie Zamawiającemu (wraz z fakturami za wykonane usługi) zestawień zawierających
odpowiednio: imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia (właściciela), płeć zwierzęcia, datę przyjęcia, stan
ogólny zwierzęcia przed zabiegiem, datę wykonania zabiegu, ogólny stan zwierzęcia po zabiegu oraz
liczbę dób opieki pooperacyjnej- dotyczy kastracji i sterylizacji;
- wprowadzenie numeru czipu do elektronicznej bazy Safe Animal, w ciągu jednego tygodnia od
momentu wykonania elektronicznego znakowania zwierzęcia;
- przekazywanie Zamawiającemu (wraz z fakturami za wykonane usługi) wykazu wykonywanych
zabiegów elektronicznego znakowania z numerami czipów;
- utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z właściwymi pracownikami Zamawiającego;
- posiadanie aktualnej umowy z firmą mającą zezwolenie na odbiór odpadów weterynaryjnych.
4.Termin wykonania zamówienia
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Termin świadczenia usługi dla części 1 i 2.: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r.
5. Warunki udziału w przetargu i dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia
spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
Dla części 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada: aktualny – wydany nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert – wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 24,), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną.
2)

Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dla części 1
W zakresie zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada:
a)zakład leczniczy dla zwierząt, w którym będzie prowadzona, całodobowa obserwacja i leczenie
zwierząt poszkodowanych;
b) przynajmniej jeden środek transportu i niezbędny sprzęt do transportu zwierząt spełniający
wymagania przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 122, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia

26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w
związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012);
c) tzw. szpitalik znajdujący się na terenie zakładu leczniczego – pomieszczenie przystosowane do
okresowego przetrzymywania zwierząt chorych, oczekujących na zabiegi ich obserwacji i izolacji
itd. dostosowane do gatunku leczonych zwierząt, wyposażone w boksy, klatki itp. – na ok. 8 sztuk
zwierząt tak, aby nie doszło do odmowy przyjęcia zwierząt z powodu braku miejsca w szpitaliku;
d) na miejscu w zakładzie leczniczym aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług,
tj.: RTG, USG, Laser, oftalmoskop, otoskop, Auri Flush, wirówkę, endoskop, analizator moczu, lampa
Wooda, laser terapeutyczny, koagulator, cieplarka, izolatka;
W zakresie potencjału kadrowego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada
wykwalifikowaną kadrę, t.j.– dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą prawo do
wykonywania zawodu lekarza weterynarii, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r.
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140), a
także co najmniej jedną osobą posiadającą zezwolenia dla przewoźnika o których mowa w przepisach
Rozporządzenia Rady 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas
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transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz
rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
Dla części 2
W zakresie zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada:
1) zakład leczniczy, w którym będą przeprowadzane usługi weterynaryjne;
2) tzw. szpitalik znajdujący się na terenie zakładu leczniczego – pomieszczenie przystosowane do
okresowego przetrzymywania zwierząt oczekujących na zabiegi, ich obserwacji i izolacji, wyposażone
w boksy, klatki itp. – na ok. 8 zwierząt tak, aby nie doszło do odmowy przyjęc ia zwierząt z powodu
braku miejsca w szpitaliku.
Zamawiający z uwagi na charakter wykonywanych zbiegów, oraz na konieczność opieki nad
zwierzętami po zabiegach, zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
w tym zakresie, tj. posiadania zakładu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
zakładach leczniczych dla zwierząt

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24 .) wraz z ww. szpitalikiem

mieszczącym się z zakładzie leczniczym.
W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada:
doświadczenie w wykonywaniu usług – w tym celu Wykonawca przedstawia: wykaz wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie – co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia w tej części zamówienia, o wartości nie mniejszej n iż 30 000 zł
brutto każda, z podaniem: ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencji, protokołu
odbioru końcowego).
W zakresie potencjału kadrowego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada
wykwalifikowaną kadrę, t.j. – dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą prawo do
wykonywania zawodu lekarza weterynarii, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o
zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t. j. Dz. U. z2019 r. poz. 1140 ).
3) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z zasobów podmiotów trzecich w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia :
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia
b) Wykonawcy wspólnie obiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
6.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
6.2 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z ogłoszeniem, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania pisemnie na adres: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin,

faksem

022

763

30

66

lub

drogą

elektroniczną

na

adres:

e-mail:

przetargi@wolomin.org.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
6.3 Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6.4 Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
- w zakresie merytorycznym: Lena Osiejewicz,
- w zakresie formalno – prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.
7. Opis sposobu przygotowywania ofert
7.1 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
7.2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7.3 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7.4 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
7.5 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
7.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania.
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7.7 Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób
zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez Wykonawcę,
a przedłożone dokumenty winny być spisane na jednej kartce (spis treści).
7.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załącznik do oferty kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez
upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy na każdej stronie doku mentu, podpisem
czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7.9 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć
na druku OFERTA. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa składane w ofercie
wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. poprzez złożenie w/w
dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub
poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty).
7.10 Dokumenty składające się na ofertę:
Dla części 1:
1) wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1a do ogłoszenia. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy,
to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
(w zakresie wskazanym w pkt 5 ogłoszenia); (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) Aktualny – wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert – wpis do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych
dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24 z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarskoweterynaryjną ;
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
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czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (w zakresie wskazanym w pkt
5 ogłoszenia);(załącznik nr 3 do ogłoszenia).
6) Dowód wpłaty wadium
Dla części 2:
1) wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1b do ogłoszenia. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy,
to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
(w zakresie wskazanym w pkt 5 Ogłoszenia); (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) Aktualny – wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert – wpis do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych
dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24 z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarskoweterynaryjną ;
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (w zakresie wskazanym w pkt
5 Ogłoszenia);(załącznik nr 3 do ogłoszenia).
6) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. (w zakresie wskazanym w pkt 5
Ogłoszenia);(załącznik nr 4 do Ogłoszenia)
Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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7) Dowód wpłaty wadium
W przypadku nie przedstawienia w/w wymaganych dokumentów Wykonawca zostanie
wykluczony z przetargu , a jego oferta zostanie odrzucona.

7.11 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
„Świadczenie Usług Weterynaryjnych - część ….....”– ZP.271.10.2020”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 9.10.2019 r., godz. 11:00
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
7.12 Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.
7.13 Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty,
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający
ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.
7,14 Oferta, która wpłynie po terminie składania ofert nie będzie oceniana.

8.1

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wołomin, stanowiska podawcze – pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 9.04.2020 r. do
godz. 10:00.
8.2

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4,

05-200 Wołomin, pok. nr 105 w dniu 9.04.2020 r. o godz. 11:00.
9. Opis sposobu obliczania ceny
9.1 Dla części 1 i 2 – należy podać cenę jednostkową netto (bez VAT), kwotę podatku VAT oraz
cenę jednostkową brutto (z VAT) dla każdej pozycji wymienionej w tabeli, oraz łączną cenę za
wartość zamówienia netto (bez Vat), kwotę podatku Vat oraz łączną cenę brutto za wartość
zamówienia. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
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przecinku. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, prowadzone będą
w walucie polskiej.
9.2 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu Ofertowym”,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1a i 1b do niniejszego ogłoszenia.
9.3 Warunki płatności :
Dla części I: Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy comiesięcznie, na podstawie faktury
potwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania umowy, w terminie 21
dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto podane na
fakturze. Do faktury Wykonawca dołącza miesięczny rejestr usług, zawierający liczbę i opis
przeprowadzonych interwencji. Przy czym faktura ta musi zostać dostarczona najpóźniej do
piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu którego rozliczenie dotyczy.
Dla części II: Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy comiesięcznie, na podstawie faktury
potwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania umowy wraz z
załączonym zestawieniem zawierającym odpowiednio:
-imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia,
- płeć zwierzęcia,
-datę przyjęcia,
-stan ogólny zwierzęcia przed zabiegiem,
-datę wykonania zabiegu,
-ogólny stan zwierzęcia po zabiegu,
-liczbę dób opieki po operacyjnej,
-wykaz wykonanych zabiegów elektronicznego znakowania z numerami czipów;
Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego, przelewem na konto podane na fakturze.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
10.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:
Dla części 1 – Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie wg kryteriów:
1) najniższa cena – 60%;
C = (C min : C o) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę (z VAT) za wykonanie całości zamówienia
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C min - minimalna cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia (dotyczy poszczególnych części
zamówienia) zaoferowana w postępowaniu,
C o - cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia (dotyczy poszczególnych części zamówienia),
podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
60 - maksymalna ilość punktów do uzyskania równa jest określonej wadze kryterium w %.
2) czas dojazdu do poszkodowanego zwierzęcia – 40%;
Czas dojazdu do poszkodowanego zwierzęcia będzie oceniany wg następującej formuły:
- do 20 minut – 40 pkt,
- do 30 minut – 30 pkt,
- do 40 minut – 20 pkt


do 50 minut – 10 pkt



powyżej 50 minut – 0 pkt
Wskazanie krótszego czasu dojazdu do poszkodowanego zwierzęcia nie będzie skutkowało

zwiększeniem punktacji. Brak wskazania przez wykonawcę ww. kryterium w formularzu ofertowym
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów.
Dla części 2 – Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie wg kryteriów:
1) najniższa cena – 60 %;
C = (C min : C o) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę (z VAT) za wykonanie całości zamówienia
C min - minimalna cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia zaoferowana w postępowaniu,
C o - cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik
jest obliczany,
60 - maksymalna ilość punktów do uzyskania równa jest określonej wadze kryterium w %.
2) Ilość godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców w tygodniu – 40 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców
w tygodniu. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, którego zakład otwarty jest przez największą ilość godzin w tygodniu. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
A = (Ao : A max) x 40
gdzie:
A - liczba punktów przyznana danej ofercie za ilość godzin otwarcia w tygodniu zakładu leczniczego
dostępnego dla mieszkańców
A max - maksymalna liczba godzin otwarcia w tygodniu zakładu leczniczego dostępnego dla
mieszkańców zaproponowana spośród zaoferowanych ofert w postępowaniu,
A o – określona przez Wykonawcę liczba godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców,
40 - maksymalna ilość punktów do uzyskania równa jest określonej wadze kryterium w %.
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów.
11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
11.1

Postanowienia umowy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy , które stanowią

załącznik nr 5 do ogłoszenia.
11.2

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i mogą nastąpić w przypadku:

Dla części I
1) wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących

ustawach i aktach wykonawczych

dotyczących przedmiotowego zamówienia;
2) zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie objętym niniejszą umową;
3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody
Zamawiającego a nowo zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ – na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
4) wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5) w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, ale z
zastrzeżeniem, że zmiany nie będą niekorzystne dla Zamawiającego.
6) wyczerpania kwoty umowy przed upływem terminu, w celu zachowania ciągłości działań w
zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń
losowych na terenie gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących i
zwierząt dzikich wymagających udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej.
Dla części II

1) wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących ustawach i aktach wykonawczych
dotyczących przedmiotowego zamówienia;
2) zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie objętym niniejszą umową;
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części usług objętych
przedmiotowym zamówieniem, jednakże nie więcej niż 30% wartości umowy. W takim
przypadku strony ustalają, z jakiej części usługi rezygnuje Zamawiający.
4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana taka wymaga każdorazowo
zgody Zamawiającego a nowo zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone
w SIWZ – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
5) wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
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6) wyczerpania kwoty umowy przed upływem terminu, w celu zachowania ciągłości działań
w zakresie sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Gminy
Wołomin.
7) zmiany kwot umowy przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych
latach w przypadku konieczności wykonania większej liczby interwencji
8)

zmniejszenia kwoty umowy w przypadku wykonania mniejszej niż zakładano liczby

interwencji w danym roku.
12.Wadium

12.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę Wykonawcy w
kwocie :
część 1 : 1600,00 zł ( tysiąc sześćset złotych )
część 2 : 2 500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych)
12.2 Wadium może być wnoszone w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
12.3 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
12.4 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wadium wnoszone w formie
niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty w sposób umożliwiający
dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
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12.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank PKO S.A. o/ Wołomin ul. Miła 8/12 nr 64 1240 6074 1111
0000 4989 4534 z dopiskiem: „ ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH CZEŚĆ : …. ” ZP.271.10.2020
12.6 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia
wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek Zamawiającego.
13. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin;

•

inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn:„śWIADCZENIE USŁUG
WETERYNARYJNYCH”,

•

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;

•

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

•

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
•

Zamawiający

zobowiązuje

Wykonawców

do

poinformowania

podwykonawców,

współkonsorcjantów oraz inne osoby skierowane do realizacji zamówienia o tym, że ich dane
będą przetwarzane na potrzeby niniejszego postępowania.

________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

14. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1a i 1b;
2.Wykaz narzędzi- Zał. Nr 2
3.Wykaz osób– Zał. nr 3
4. Wykaz Usług– Zał. nr 4
5. Istotne Postanowienia Umowy – Zał. Nr 5a i 5b.
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Załącznik nr 1a do ogłoszenia – Formularz ofertowy
Nr postępowania: ZP.271.10.2020
…………………………….
(nazwa firmy oraz adres
wykonawcy)
…………………………….
(NIP)
…………………………….
(numer telefonu i faksu)
…………………………….
(adres e-mail)
…………………………….
(adres do korespondencji)
GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG
WETERYNARYJNYCH,

1-CAŁODOBOWA OPIEKA WETERYNARYJNA NA WYPADEK ZDARZEŃ DROGOWYCH I INNYCH
GMINY WOŁOMIN Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT BEZDOMNYCH, KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH I
WYMAGAJĄCYCH UDZIELENIE NIEZBĘDNEJ POMOCY WETERYNARYJNEJ”, składam niniejszą
CZĘŚĆ

ZDARZEŃ LOSOWYCH MA TERENIE
ZWIERZĄT DZIKICH

ofertę:
1. Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości …...%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.
Lp.

Nazwa
usługi

Szacunkowa
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto (kol. 3x
kol. 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

dojazd do
miejsca gdzie
znajdują się
poszkodowan
e lub chore
zwierzęta
i zabranie ich
do lecznicy

2

3

4

Ustabilizowa
nie stanu
zwierzęcia do
10 kg
Ustabilizowa
nie stanu
zwierzęcia do
20 kg
Ustabilizowa
nie stanu
zwierzęcia do
40 kg

80 szt.

20 szt.

20 szt.

20 szt.
18

5

6

Ustabilizowa
nie stanu
zwierzęcia
powyżej 40
kg
Leczenie
zwierzęcia
(kota) w
stanie lekkim

7

Leczenie
zwierzęcia
(kota) w
stanie
ciężkim

8

Zszycie rany
- kot

9

Wykonanie
RTG - kot

5 szt.

55 szt.
47 szt.

10 szt.

27 szt.

10

Wykonanie
USG - kot

8 szt.

11

Wykonanie
testu FeLV i
FIV - kot

20 szt.

Badanie
ogólne
moczu - kot

5 szt.

12

13

Morfologia kot

14

eutanazję
zwierzęcia
małego

10 szt.

eutanazję
zwierzęcia
dużego

3 szt.

uśpienie
ślepego
miotu

3 szt.

15

16

17

18
19

Odstrzał
zwierzęcia
dzikiego
Leczenie
zwierzęcia
dzikiego
małego

7 szt.

10 szt.

5 szt.

Leczenie
19

zwierzęcia
dzikiego
średniego
20

Leczenie
zwierzęcia
dzikiego
dużego

5 szt.

6 szt.
Razem wartość brutto

2. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2021r .
3.Czas dojazdu do poszkodowanego zwierzęcia..........................
4. Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu faktury.
5. Wadium w kwocie 1 600,00 zł zostało wniesione/ wpłacone* w dniu ........................ w formie:
........................................................................................................................................................
Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawców, którzy
wnoszą wadium w gotówce):
...............................................................................................................................................
6. Oświadczenie wykonawcy:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i załącznikami do niej i nie wnosimy
zastrzeżeń.
b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania
oferty i nie wnosimy uwag.
c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o
zamówieniu.
d) Oświadczamy, że załączone do ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy
powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
9. Inne informacje Wykonawcy:
a) ………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 1b do ogłoszenia – Formularz ofertowy
Nr postępowania: ZP.271.10.2020
…………………………….
(nazwa firmy oraz adres
wykonawcy)
…………………………….
(NIP)
…………………………….
(numer telefonu i faksu)
…………………………….
(adres e-mail)
…………………………….
(adres do korespondencji)
GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.:„Świadczenie Usług
Weterynaryjnych, Część 2-Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie zwierząt z terenu Gminy
Wołomin.”, składam niniejszą ofertę:
1. Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości …...%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.
Liczba
Lp Nazwa usługi szacunkowa
(szt)
1

2

3

1

Sterylizacja
kotki wraz z
pobytem w
lecznicy

110

2

Kastracja
kocura wraz z
pobytem w
lecznicy

30

3

Sterylizacja
kotki bez
pobytu w
lecznicy

160

4

Kastracja
kocura bez
pobytu w
lecznicy

60

5

Sterylizacja
suki bez
pobytu w
lecznicy

420

Cena
jedn. netto

Stawka
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto(kol. 3x
kol.6)

4

5

6

7

22

6
7

Kastracja psa
bez pobytu w
lecznicy
Elektroniczne
znakowanie
zwierząt

60

214
Razem wartość brutto

2. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2021r .
3. Ilość godzin otwarcia zakładu leczniczego dla mieszkańców w tygodniu ..........................
4. Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu faktury.
5. Wadium w kwocie 2 500,00 zł zostało wniesione/ wpłacone* w dniu ........................ w formie:
........................................................................................................................................................
Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawców, którzy
wnoszą wadium w gotówce):
...............................................................................................................................................
6. Oświadczenie wykonawcy:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i załącznikami do niej i nie wnosimy
zastrzeżeń.
b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania
oferty i nie wnosimy uwag.
c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o
zamówieniu.
d) Oświadczamy, że załączone do ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy
powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
9. Inne informacje Wykonawcy:
a) ………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Wykaz narzędzi i sprzętu
Nr postępowania: ZP.271.10.2020

……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne,pn: „ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH, CZĘŚĆ
…... ”

Oświadczam(y), że dysponujemy lub będziemy dysponować na czas realizacji zamówienia
następującym sprzętem:
lp.

Nazwa sprzętu/
wyposażenia

Opis techniczny

Ilość

Podstawa
dysponowania

Data: …………………
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

25

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
Nr postępowania: ZP.271.10.2020

……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)
DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE,PN:„ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH,
CZĘŚĆ …... ”

Oświadczam(y),
że przez cały okres realizacji zamówienia dysponuję/dysponujemy
lub
będę/będziemy dysponować osobami wymienionymi poniżej, będą one brały udział w wykonywaniu
zamówienia i posiadają wymagane prawem uprawnienia.

lp

Zakres
wykonywanych
czynności
( funkcja)

Imię i
nazwisko

Informacje na
temat
doświadczenia

*

Informacje na temat
Informacja
kwalifikacji zawodowych,
o podstawie
uprawnień, i
dysponowani
wykształcenia ( podać
a osobą*
pełen zakres i nr
uprawnień, wykształcenie)

Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, itp.).
W przypadku osób, które będą udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie należy wpisać
„zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dołączone dokumenty winny
potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Data: …………………
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Wykaz usług
Nr postępowania: ZP.271.10.2020

……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)
DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE,PN:„ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH,
CZĘŚĆ …... ”

lp.

Nazwa zadania i rodzaj
wykonanych usług

Termin
realizacji
(poczatekzakończenie)

Wartość
usługi
(brutto)

Miejsce
wykonania
usług

Zamawiający,
na rzecz
którego usługi
zostały
wykonane

Należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dołączone dokumenty winny
potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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