Zamawiający:
Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu
siedziba: ul. Łokietka 7,58-303 Wałbrzych
tel. tel./fax 74 / 842-42-23
adres strony internetowej:
http://schronisko.walbrzych.pl
e-mail:
biuro@schronisko.walbrzych.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)
Prowadzenie obsługi weterynaryjnej w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu
Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:
85200000-1

I.

ZAMAWIAJĄCY

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu
siedziba: ul. Łokietka 7,58-303 Wałbrzych
tel. tel./fax 74 / 842-42-23
adres strony internetowej:
http://schronisko.walbrzych.pl
e-mail:
biuro@schronisko.walbrzych.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013, poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, z zachowaniem zasad w ustawie określonych.
III.
1.
a.
b.
c.
d.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach wykonywania usługi weterynaryjnej wykonawca zobowiązany będzie do:
pełnienia kontroli stanu zdrowia zwierząt w ilości około 170 szt - 2 x / tydzień,
leczenia zwierząt po dokonanych przeglądach (w miarę potrzeb),
udzielania pomocy całodobowej w nagłych wypadkach – na telefoniczne wezwanie
leczenia powypadkowego,

e.
f.
g.
h.

wykonywania eutanazji,
profilaktyki, wykonywania szczepienia przeciwko wściekliźnie, czipowania ( na bieżąco)
zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych (na bieżąco)
Obligatoryjne wykonywanie sterylizacji i kastracji psów i kotów przyjmowanych do schroniska w
ilości około 25 szt. na miesiąc
i. wykonywania RTG, USG ,diagnostyki laboratoryjnej oraz leczenia stacjonarnego -szpitalnego,
j. zapewnienia lekarstw i środków medycznych niezbędnych do wykonywania powyższych usług
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do zapewnienia
pomieszczeń umożliwiających wykonanie zabiegów leczniczych oraz chirurgicznych, za wyjątkiem
przeglądów zwierząt, szczepień i czipowań, które to zabiegi odbywać się będą w pomieszczeniu
udostępnionym przez Zamawiającego.
3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia strony określają na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy, tj. warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która to osoba winna posiadać prawo
wykonywania zawodu lekarza weterynarii, o którym mowa w ustawie z dnia 21.12.1990r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1509 z późn. zm.),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie
spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki

udziału, o których mowa w pkt 1, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak, by
sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których
mowa w pkt 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem
złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1, dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą
złożyć to oświadczenie wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez
Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców odrębnie) lub każdy z nich na odrębnym
dokumencie.
2) Aktualnego odpisu 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, a w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu
wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt 1, składa każdy z nich, z tym, że oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1.1) mogą oni złożyć także wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie
podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców).

3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający żąda, by
Wykonawca, wraz z ofertą, złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór informacji o
grupie kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, ww. listę lub informację składa każdy z nich albo składają wspólnie na jednym
dokumencie (podpisanym przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców). Składając
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na jednym dokumencie, należy zaznaczyć,
które podmioty dotyczą którego Wykonawcy.
Pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę,
zgodnie z zapisem art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 ze zm.).
6. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych
w rozdziale V pkt 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ),
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ),
7. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie
Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany
zasób. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie ze zdaniem pierwszym,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej.
3. W odniesieniu do Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ, wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1, 1a, 1b i
2 ustawy:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; Zamawiający
obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert,
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ppkt 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ppkt 1).
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej
http://schronisko.walbrzych.pl na której udostępnił niniejszą SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, określonej
w pkt 4).

7. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 6, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.
8. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w pkt 6, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą
SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w pkt 4). Postanowienia pkt 7
stosuje się odpowiednio.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Pani Irena Nowak
Pani Grażyna Borowska
VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy
czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie okresu związania
ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.
Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
4.
Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ.
5.
Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
6.

Oferta musi zawierać:

1) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ,
3) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ) – załącznik służy ocenie oferty w kryterium « Doświadczenie Wykonawcy »,
4) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje
Pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie osoby
udzielającej pełnomocnictwa do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe (w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami
rozdziału VIII niniejszej SIWZ.
7.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem
jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta
Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści formularzy
będących częścią niniejszej SIWZ, może podlegać odrzuceniu.
8.
Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana
przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli
– reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
9.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na
warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.
10.
Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e)
ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.
11.
Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu
naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej
podpisania.
12.
Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były
ponumerowane kolejno.
13.
Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym
nazwą i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem:
Oferta w przetargu pn:

„Prowadzenie obsługi weterynaryjnej w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu”
NIE OTWIERAĆ PRZED 19.06.2015 r. GODZ. 15:00 *
(* - wypełnia Wykonawca)
14.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503, ze zm.), pod warunkiem jednak, że wykaże, iż zastrzeżone tajemnice stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone
w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:
„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę
dokumentów określonych jako tajne.
Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są
jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów,
Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany,
Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe
zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
15.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), a które to dokumenty
wymagane są przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwierzytelnienie dokumentu winno
polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” czy też „zgodne
z oryginałem” lub zapisu o podobnej treści, w sposób, który umożliwi Zamawiającemu jednoznaczne
stwierdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny w nich
przedstawiony. Stwierdzenie winno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie z zasadami
reprezentacji.
16.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale V pkt 7 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
17.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie
wątpliwości co do jej prawdziwości.
18.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
19.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.
b) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych (sekretariat) do dnia
19.06.2015 r. do godz. 14.50
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Łokietka 7, Sekretariat w dniu 19.06.2015 r.
o godz. 15:00. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem „ZMIANA”. Opakowania wycofanych
ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do ofert, których dotyczą.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
6. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 5, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom
nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wykonawca poda cenę ofertową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto w formularzu
ofertowym za jeden miesiąc kalendarzowy wykonywania zamówienia (za pierwszy miesiąc
wykonywania zamówienia Wykonawcy zostanie zapłacona kwota wynikająca z wyliczenia proporcji
pomiędzy ilością dni objętych umową oraz ceny za jeden miesiąc). Podane ceny mają charakter
ryczałtowy. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją
przedmiotu zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ, a w szczególności ze wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

l.p.

Kryterium

Waga *

1.

Cena

80

2.

Doświadczenie Wykonawcy

20

a. Ostateczną ilość punktów (PS), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi suma punktów jakie
zostały przyznane ofercie w każdym kryterium oceny ofert:
PS=PC + PD
Gdzie
PS – punkty przyznane ofercie badanej łącznie za kryterium „Cena” i „Doświadczenie
Wykonawcy”
PC – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie
PD – punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” przyznane badanej ofercie.
Zamawiający uzna i wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą punktów.
b. Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
w następujący sposób:

PC=(Cmin./Cbad.) x PCmax
gdzie:
PC– punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie
Cmin. – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad. – cena oferty badanej
PCmax – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena”
Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za kryterium cena – 80.
c. Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” –
20.
W ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” (PD) punkty będą przyznawane przez komisję
przetargową na podstawie złożonego przez Wykonawcę w ofercie „Wykazu usług” – załącznik nr
4 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wskazanych w
niniejszym wykazie. W ww. wykazie usług Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie) usług weterynaryjnych
o wartości minimum 30 000 zł brutto każda usługa (w myśl zasady jedna umowa – jedna usługa).
Za każdą wykazaną usługę zgodną z wymaganiami określonymi w zdaniu poprzednim (łącznie z
załączeniem dowodów czy usługi zostały wykonane należycie) oferta Wykonawcy otrzyma 5
punktów. Maksymalna liczba punktów przyznana przez Komisję Przetargową w tym kryterium nie
może przekraczać 20.
W przypadku braku wykazu usług lub jeżeli żadna z przedstawionych usług nie będzie spełniała
wymagań Zamawiającego Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”
Punktacja za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” zostanie obliczona poprzez zsumowanie
punktów za poszczególne usługi/umowy wykazane przez Wykonawcę w „Wykazie usług”.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została za
najkorzystniejszą w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w
zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
XIV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę
w sprawie niniejszego zamówienia (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ).
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się będzie od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ, zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na
żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej
treści co najmniej następujące postanowienia:
1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
2) wskazanie Pełnomocnika,
3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne
w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.

WARUNKI UMOWNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
7 do niniejszej SIWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze umowy
będącym załącznikiem nr 7 do niniejszej SIWZ.

XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 i 2, są odwołanie oraz skarga do sądu.
XVIII.

INFORMACJE DODATKOWE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem
podwykonawcy lub podwykonawców.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Informacja o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zatwierdzam:

Wałbrzych, dnia 12.06.2015

