
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Krapkowice: Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi. 

Numer ogłoszenia: 432560 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. 

opolskie, tel. 077 4466800, faks 077 4466888. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i transport 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest: 1/ wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice i/lub 

odbiór ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Krapkowice, 2/ 

transport wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Krapkowice bezdomnych zwierząt do 

miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę, 3/ pobyt bezdomnych psów wraz z 

wyżywieniem do 10 dób w miejscu świadczenia usług przez Wykonawcę, 4/pobyt 

bezdomnych psów wraz z wyżywieniem powyżej 10 dób w miejscu świadczenia usług przez 

Wykonawcę, 5/ leczenie bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy 

Krapkowice, obejmujące w szczególności: - leczenie zwierzęcia wraz z opieką pooperacyjną 

(obejmującą również wyżywienie): a/ farmakologiczne, b/ chirurgiczne miękkie, c/ 

chirurgiczne kostne, d/ badania i zabiegi, w tym w szczególności: e/ zdjęcie rentgenowskie, f/ 

badanie ultrasonograficzne (USG), g/ odrobaczanie, h/ odpchlenie, i/ szczepienie przeciw 

wściekliźnie, 6/ przeprowadzenie zabiegu sterylizacji bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub 

odebranych z terenu Gminy Krapkowice, 7/ przeprowadzenie zabiegu kastracji bezdomnych 

zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Krapkowice, 8/ usypianie ślepych 

miotów, 9/ eutanazję bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy 

Krapkowice, 10/ elektroniczne znakowanie bezdomnych psów wyłapanych i/lub odebranych 

http://www.bip.krapkowice.pl/


z terenu Gminy Krapkowice przekazywanych do adopcji, 11/ przekazywanie zwierząt 

właścicielom (ustalenie właściciela następuje w drodze oświadczenia, że dane zwierzę należy 

do niego). Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego informowania Zamawiającego w 

terminie 7 dni od momentu przekazania zwierzęcia właścicielowi. W przypadku ustalenia 

właściciela zwierzęcia, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami wykonania 

usług wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. 12/ zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, za co Wykonawca nie 

będzie obciążał dodatkowo Zamawiającego. 13/ przejęcie przebywających w gabinecie 

weterynaryjnym sprawującym dotychczasową opiekę, zwierząt w ilości 2 sztuk wyłapanych z 

terenu Gminy Krapkowice i bezpłatnego ich transportu do miejsca świadczenia usług przez 

Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza 

lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w gabinecie 

weterynaryjnym sprawującym dotychczasowa opiekę na dzień rozpoczęcia obowiązywania 

umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Za przejęcie zwierząt Wykonawca nie 

będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. 2.Wyłapywanie i/lub odbiór 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice ma charakter stały w okresie 

obowiązywania umowy, odbywać się będzie niezwłocznie na telefoniczne zgłoszenie 

interwencyjne Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 6 godzin od momentu 

otrzymania zgłoszenia. Natomiast w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców 

Gminy Krapkowice Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej interwencji. 

Zgłoszenia będzie dokonywać osoba wskazana przez Zamawiającego, Policja lub Straż 

Miejska. Natomiast w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy 

Krapkowice inna osoba będąca świadkiem zdarzenia. 3. Wyłapywanie i/lub odbiór 

bezdomnych zwierząt prowadzony będzie przez przeszkolone osoby, może odbywać się pod 

nadzorem pracownika Zamawiającego. 4. Wyłapane bezdomne zwierzęta Wykonawca 

przewozi własnym środkiem transportu do miejsca świadczenia przez niego usług. 5. 

Transport zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z zapisami 

ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 6. 

Wykonawca zapewnia bezdomnym zwierzętom opiekę tj. odpowiednie miejsce przebywania, 

całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną. 7. W okresie 

obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował kojcami dla bezdomnych zwierząt 

wyłapanych i/lub odebranych ( minimum 8 dla psów i 5 dla kotów ) z terenu Gminy 

Krapkowice w ilości zapewniającej należytą realizację usługi objętej umową. 8. Kojce 

powinny zapewniać bezdomnym zwierzom wyłapanym i/lub odebranym z terenu Gminy 

Krapkowice ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych w tym: zapewniać ochronę 

przed deszczem, śniegiem itp., powinny także zapewniać oddzielenie zwierząt agresywnych 

od zwierząt nie przejawiających tych cech. 9. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który 

obejmować będzie w szczególności: 1/ wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu 

Gminy Krapkowice wraz z terminem ich wyłapania i/lub odebrania w danym miesiącu; 2/ 

wykaz zwierząt z terenu Gminy Krapkowice będących w danym miesiącu w miejscu 

świadczenia usług przez Wykonawcę wraz z liczbą dni ich pobytu; 3/ wykaz zwierząt 

poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, liczbę zwierząt padłych, liczbę zwierząt 

oddanych nowym właścicielom, zaszczepionych, leczonych oraz oznakowanych w danym 

miesiącu. 10.Wykonawca zobowiązany jest do : 1/ poszukiwania nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Krapkowice i przekazywanie tych zwierząt do adopcji, 

2/ do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o przypadkach adopcji, 3/ 

przekazywania zwierząt niezwłocznie po zgłoszeniu się właściciela / ustalenie następuje w 

drodze pisemnego oświadczenia/ . Kosztami pobytu, opieki weterynaryjnej oraz transportu i 

wyłapania zwierzęcia Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego. 4/ natychmiastowego 

poinformowania Zamawiającego o przypadkach opisanych w ust. 3. Planowana ilość usług 



została określona w kolumnie 4 Formularza Ofertowego /Załącznik Nr 1 do SIWZ/. Może ona 

ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu. Zamawiający wymaga aby ww. usługa była 

wykonywana zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt 

(tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.); - ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 

ze zm.); - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.); - ustawy z dnia 18 grudnia 2003r o zakładach leczniczych 

dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. nr 11, poz. 95 ze zm.). - rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. - w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753): - rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. - w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 

1657).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1. 

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: 

31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego 

przez właściwe organy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub posiadania statusu zakładu 

leczniczego dla zwierząt /gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, 

lecznicza weterynaryjna, klinika weterynaryjna/ zgodnie z ustawą z dnia 18 



grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, 

poz. 95 ze zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do 

Wykonawców, którzy należycie wykonują /w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych/ lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie - usług polegających na opiece i wyłapywaniu 

bezdomnych zwierząt w ciągu roku / w ramach jednej lub kilku umów / na 

wartość łączną nie mniejszą niż 45 000,00 zł. brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 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 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; 

 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wg. załącznika nr 5 do SIWZ 

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 

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy, jedynie w 

przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, która będzie naliczana od 

wartości netto wynikającej z oferty. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 

21, na parterze, pokój 16C.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.. 



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 

 
 


