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Łask: Wykonanie usług weterynaryjnych polegaj ących na elektronicznym

znakowaniu psów, których wła ściciele zamieszkuj ą na terenie Gminy

Łask

Numer ogłoszenia: 241595 - 2013; data zamieszczenia : 15.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na

elektronicznym znakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Łask.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

są usługi weterynaryjne polegającą na elektronicznym znakowaniu psów, których właściciele zamieszkują na

terenie Gminy Łask, w ramach Gminnego Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt. Zakres usług weterynaryjnych będących przedmiotem zamówienia składa się z dwóch

części: 1. Część pierwsza obejmująca Rejon 1 tj. Dzielnicę Kolumna, Wronowice, Osiedle Przylesie i Batorego. W

zakres części 1 wchodzi elektroniczne oznakowanie (czipowanie): a) w 2014 r. - 200 psów, oraz b) w 2015 r. -

200 psów, (ilość zabiegów jest wielkością szacunkową i może się zmniejszyć, w zależności od potrzeb). 2. Część

druga obejmująca Rejon 2 tj. mieszkańców Gminy Łask z wyłączeniem Dzielnicy Kolumna, Wronowic i zabudowy

mieszkaniowej Osiedla Przylesie i Batorego. W zakres części 2 wchodzi elektroniczne oznakowanie (czipowanie):

a) w 2014 r. - 200 psów, oraz b) w 2015 r. - 200 psów, (ilość zabiegów jest wielkością szacunkową i może się

zmniejszyć, w zależności od potrzeb). Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonywania usługi elektronicznego

znakowania psów minimum 5 dni w tygodniu po 8 godzin. W ramach elektronicznego znakowania (czipowania)

psów Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) wykonanie zabiegu polegającego na podskórnej iniekcji

identyfikatora (mikroprocesora) psu - Elektroniczne identyfikatory dostarczane będą Wykonawcy w miarę potrzeb,
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do całkowitego wyczerpania zapasów posiadanych przez Zamawiającego, 2) wypełnienie druków zaświadczeń o

elektronicznym oznakowaniu dostarczonych przez Zamawiającego, 3) wprowadzenia danych psa do

Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, 4) prowadzenie ewidencji wykonanych usług. Zamawiający

dostarczy Wykonawcy: 1) elektroniczne identyfikatory (czipy), 2) silikonowe opaski na obroże, 3) druki formularzy

zgłoszenia bazy danych SAFE-ANIMAL, 4) zaświadczenia oraz loginy i hasła umożliwiające dostęp do Bazy

Danych SAFE-ANIMAL..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

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 SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponować co najmniej jednym zakładem leczniczym dla zwierząt, na terenie Gminy Łask,

odpowiednio wyposażonym (zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla

zwierząt Dz. U. z 2004, Nr 11, poz. 95 ze zm. oraz Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 16 sierpnia 2004 r.: w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych Dz. U. Nr 194 poz.

1990; w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych Dz. U. Nr 94 poz. 1991; w sprawie

wymagań dla lecznic weterynaryjnych Dz. U. Nr 194 poz. 1992; w sprawie wymagań dla klinik

weterynaryjnych Dz. U. Nr 194 poz. 1993) umożliwiającym wykonanie usługi zgodnie z opisem

przedmiotu zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponować:minimum jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 93 poz. 767 ze zm.),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w  celu wykonania  zamówienia  wraz z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;
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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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) w przypadku, gdy nastąpi

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; b) w przypadku, gdy nastąpi zmiana

urzędowej stawki podatku VAT; c) w przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa

w § 3 ust. 2. umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lask.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, 98-100

Łask, ul. Warszawska 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.11.2013

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, Biuro Obsługi Interesanta

parter, sala 100..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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