Ogłoszenie nr 500037493-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.
Miasto Ruda Śląska: Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635779-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ruda Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II 6, 41709 Ruda
Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, e-mail zamowienia@ruda-sl.pl, faks 032
248 7348.
Adres strony internetowej (url): www.rudaslaska.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Ruda Śląska
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AP.271.136.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Prowadzenie bieżącego monitorowania terenu miasta Ruda Śląska (lustracja) w zakresie występowania
bezdomnych zwierząt (pozostających bez opieki). 2. Odprowadzanie z terenu miasta Ruda Śląska bezdomnych
zwierząt do schroniska. 3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt bezdomnych. 4. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 niezwłocznie jednak nie
później niż w czasie 1 godziny od powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu z prowadzonego monitorowania
miasta (lustracji terenu miasta) lub po uzyskaniu informacji: od Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Ochrony
Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego, innych podmiotów lub mieszkańców.
Prowadzenie spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami itp. 5. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Ruda Śląska w schronisku, w tym między innymi: a) prowadzenie 14 dniowej kwarantanny zwierząt nowo przybyłych, b) karmienie i pojenie zwierząt, c) leczenie zwierząt, d)
prowadzenie szczepień przeciw wściekliźnie, e) badanie zwierząt przez lekarza weterynarii, f) zwalczanie
pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. Zwierzę, co do którego brak jest możliwości ustalenia właściciela w
terminie 14 dni – będzie utrzymywane w schronisku przez czas nieograniczony lub przekazane osobom chętnym
do zaopiekowania się nim. 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zmniejszenia
populacji zwierząt w schronisku. 7. Humanitarne uśmiercanie zwierząt w sposób polegający na zadaniu przy tym
minimum cierpienia fizycznego i psychicznego w uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów prawa, w
tym usypianie ślepych miotów. 8. Systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt w
schronisku. 9. Prowadzenie w schronisku obserwacji zwierząt bezdomnych, które pogryzły człowieka. 10.
Znakowanie zwierząt bezdomnych przyjmowanych do schroniska (np. za pomocą znaczków identyfikowanych
mocowanych do obroży zakupionych przez Wykonawcę). 11. Oddawanie bezdomnych zwierząt do adopcji
mieszkańcom w wyodrębnionym pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel. Prowadzenie rejestru wydanych
zwierząt do adopcji. Prowadzenie kontroli w zakresie sprawowania opieki przez ich nowych właścicieli.
Umieszczenie na swojej stronie internetowej zdjęć psów i kotów, które oczekują na nowych właścicieli. Zwierzęta
nie będą oddawane do adopcji osobom: - nieletnim, - nietrzeźwym bądź pod wpływem narkotyków, - którym
wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim, lub z braku należytej opieki, - do
przetrzymywania na działkach rekreacyjnych lub na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 12 Zapewnienie
całodobowej dyspozycyjności i łączności z Zamawiającym, telefonicznej i/lub za pośrednictwem faxu w celu

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 13. Prowadzenie rejestru interwencji w zakresie występowania
bezdomnych zwierząt. 14. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska oraz
zwierząt padłych, poddanych uśpieniu. 15. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Zakup
karmy dla wolno żyjących kotów i dokarmianie kotów w miejscach ich bytowania przez pracowników wykonawcy
lub przez osoby wyrażających chęć dokarmiania kotów wolno żyjących (m.in. w miejscu: pracy, zamieszkania
itp.). Prowadzenie wykazu miejsc, gdzie będą dokarmiane wolno żyjące koty. Częstotliwość dokarmiania wolno
żyjących kotów oraz ilość wykładanej karmy uzależniona będzie od ilości bytujących w danym miejscu wolno
żyjących kotów. 16. Prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. Wykonanie przez okres trwania
umowy do 120 zabiegów sterylizacji kotek i do 30 zabiegów kastracji kocurów. Wyłapanie kotów przy udziale
osób dokarmiających zwierzęta, pracowników administracji mieszkaniowych oraz dostarczenie do punktu
weterynaryjnego, gdzie będą poddane zabiegom sterylizacji i kastracji, a po zabiegach izolowane przez okres
niezbędny do rehabilitacji zwierząt. Po okresie rehabilitacji wypuszczenie zwierząt w miejscach, z których zostały
zabrane. Sporządzenie wykazu miejsc z których zabrano wolno żyjące koty oraz zbiorczego wykazu wykonanych
usług: sterylizacji i kastracji z podaniem ilości i terminów wykonanych zabiegów, podpisanego przez lekarza
weterynarii przeprowadzającego zabiegi. 17. Postępowanie z martwymi zwierzętami ich częściami zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. 18. Przejęcie opieki nad zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Ruda
Śląska, zgodnie z ustaleniami z podmiotem dotychczasowo wykonującym na rzecz Miasta umowę nr
K0.272.2.2017 z dnia 24.01.2017 r. polegającą na: „Realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98380000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 498000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA”
Email wykonawcy: schronisko@fauna.rsl.pl
Adres pocztowy: ul. Bujoczka
Kod pocztowy: 41-700
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 498000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 498000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 498000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

