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Czerwionka-Leszczyny, dn. 06.12.2018 r. 

 
 
 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne  
w Czerwionce-Leszczynach 

 
 

WYTYCZNE ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
na wykonanie zadania pod nazwą: 

 
„Świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom  

z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2019” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
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Wytyczne Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny ( t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025  z późn. zm). 
 
Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2019”. 
 
1. Zamawiający:    Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
        Zarząd Dróg i Służby Komunalne  
                                                 w Czerwionce-Leszczynach 

 
 

Adres Zamawiającego:   44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6 
 

 
Telefon :      032/ 42 77 543  
 
fax. do korespondencji w sprawie  
zamówienia :     032/ 42 77 543 wew. 27 

 
e-mail :       zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl 

      
adres  strony internetowej :  www.zdisk-czerwionka-leszczyny.pl 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zamówieniem objęte jest: 

a) wyłapywanie bezdomnych, wykazujących agresję zwierząt (psów) z terenu gminy  
i miasta Czerwionka - Leszczyny 24h/dobę, w tym w porze nocnej tj. od godz. 20.00 
do godz. 6.00 wyłącznie w przypadkach pogryzienia oraz na wezwanie Policji lub 
Straży Miejskiej - w sposób nie stwarzający zagrożenia dla życia, zdrowia zwierząt,   
w ciągu 1 godziny od zgłoszenia tego faktu, w sposób humanitarny, bez zadawania 
cierpień wyłapywanym zwierzętom, przy czym ustala się limit przyjęć zwierząt do 
schroniska w wymiarze 75 sztuk w okresie obowiązywania umowy tj. od 1 stycznia 
2019 roku do 31 grudnia 2019r. Do zwierząt wykazujących agresję Zamawiający 
zalicza także rasy psów według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                                
i Administracji  z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych 
za agresywne (Dz. U. Z dnia 8 maja 2003 r.)   
 
b) dowóz do schroniska zwierząt, o których mowa wyżej 
 
c) zwierzęta inne niż wymienione w ppkt. a)  dowożone będą przez służby gminne tj. 
Straż Miejską lub Zarząd Dróg i Służby Komunalne  w godzinach ich urzędowania 
 
d) przyjęcie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy  
i Miasta Czerwionka - Leszczyny, 
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e) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,                  
w tym po odbytej kwarantannie obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
przekazanych do schroniska a także usypianie ślepych miotów, 
 
f) zapewnienie podstawowych warunków sanitarno - bytowych przetrzymywanym 
zwierzętom, 
 
g) utylizację padłych zwierząt, 
 
h) prowadzenie ewidencji przyjętych i rozdysponowanych zwierząt, zawierającej co 
najmniej następujące dane dotyczące opieki nad nimi i ich losy: rasa, płeć, wiek, stan 
zdrowia, przebieg obserwacji i leczenia, datę sterylizacji lub kastracji, uśpienia, 
pobytu w schronisku do nadal, dane osób którym zwierzę przekazano. Obowiązkiem 
Wykonawcy będzie składanie 1 raz na kwartał sprawozdania z tych działań do 20 
dnia miesiąca następnego oraz dodatkowo sporządzenie takiej samej ewidencji, 
zawierającej wszystkie w/w dane za cały rok kalendarzowy dla wszystkich zwierząt 
przyjętych do schroniska z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ( historia 
przyjętego psa/kota ) np. sporządzona do 20 stycznia roku następnego tj. 2020 r. - 
według poniższego przykładu : 
 
 

Lp. data przyjęcia do 
schroniska 

rasa wiek płeć wykonane 
zabiegi 

pobyt w 
schronisku 

1 17.01.2019 mieszany ok. 3 lata pies Szczepienie  
19.01.2017 
Kastracja 

08.02.2017 

do nadal 

2 25.03.2019 labrador ok. 1,5 roku suka Szczepienie 
27.03.2017 
Sterylizacja 
10.04.2017 

Oddana do 
adopcji w dniu 

26.05.2017 

 
 
i) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym 
soboty, niedziele i święta) 
 
j) inne usługi związane z problemami bezdomnych zwierząt w tym między innymi 
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Ze względów ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę konieczność dowozu 

bezdomnych zwierząt do schroniska  maksymalna odległość między bazą ZDiSK a 

siedzibą schroniska dla zwięrząt nie może być większa niż 30 km uwzględniając 

istniejące oznakowanie pionowe ograniczające dopuszczalną rzeczywistą masę 

całkowitą pojazdów poruszających się po danej trasie dojazdu. 

 

Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu winien spełniać warunki o 

których mowa w uchwale NR XLII/480/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
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zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na 

terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu powinien prowadzić 

zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla 

bezdomnych zwierząt. 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie  od dnia 01 stycznia 2019 r. do 

31 grudnia 2019 r.  

 

4.   Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą: 

Waldemar Walento  – Kierownik Pionu Służb Komunalnych, w sprawach 

merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia 

tel. 32/  42 77 543 wew. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00  

Korneliusz Kokowski  – Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej, 

w sprawach związanych z procedurą udzielenia zamówienia 

tel. 032/  42 77 543 wew. 35 w godzinach od 8:00 do 14:00  

 

5.  Termin związania z ofertą: 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin 

składania ofert. 

 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

 

6.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polna 6,  

44-238 Czerwionka-Leszczyny, w terminie do dnia 14.12.2018. r do godziny 10.00. 

 

6.2 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod 

warunkiem dostarczenia przez pocztę do siedziby Zamawiającego (adres j.w.)                    

w terminie do dnia 14.12.2018. r. do godziny 10:00. 

 
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 
7.1 Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

 
cena brutto - 100 %. 
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7.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto i  

spełniająca wszystkie wymagania określone w Wytycznych Istotnych Warunków 

Zamówienia  

 

8. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

Dokładny termin i miejsce podpisania umowy zostanie podany przez Zamawiającego 

w stosownym zawiadomieniu. 

 

 


