Ogłoszenie nr 510562717-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Gmina Mikołów: Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia właściwej opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów, ogółem 135 sztuk, w tym: 85 psów i 50 kotów
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
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: 764995-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z
terenu Gminy Mikołów, ogółem 135 sztuk, w tym: 85 psów i 50 kotów od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-39/2020
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:
Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z
terenu Gminy Mikołów, ogółem 135 sztuk, w tym: 85 psów i 50 kotów od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r. Zakres usługi: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wyłapywanie i
zapewnienie właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów, ogółem
135 sztuk, w tym: 85 psów i 50 kotów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. polegająca na: a)
podjęciu interwencji wraz z transportem zgłoszonej przez Zamawiającego lub przez służby
wskazane przez Zamawiającego (pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej,
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, funkcjonariuszy Policji lub Weterynarza, z

którym Zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług dotyczących udzielania pierwszej
pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym i poszkodowanym w wypadkach drogowych i
innych zdarzeniach w roku 2021 z terenu gminy Mikołów), która zakończona zostanie
powodzeniem lub niepowodzeniem tzn. wyłapaniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku
bądź też samym tylko transportem (bez zwierzęcia w sytuacji gdy ono zbiegnie). Czas podjęcia
interwencji do 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Ilość zwierząt do wyłapania i przyjęcia do
schroniska może ulec zmianie w stosunku do szacowanych, a wynikać będzie z rzeczywistych
potrzeb i zgłoszeń z terenu gminy Mikołów. b) dożywotniej kompleksowej opiece nad
bezdomnymi psami w schronisku w tym między innymi: poddanie zwierzęcia 14-dniowej
kwarantannie, szczepieniom, odrobaczeniu, odpchleniu, karmieniu i pojeniu, leczeniu a w
koniecznych przypadkach ich uśmierceniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także
trwałemu oznakowaniu (tj. zaczipowaniu i wprowadzeniu do bazy SAFE ANIMAL),
wysterylizowaniu lub wykastrowaniu. c) dożywotniej kompleksowej opiece nad bezdomnymi
kotami w schronisku w tym między innymi: poddanie zwierzęcia 14-dniowej kwarantannie,
szczepieniom, odrobaczeniu, odpchleniu, karmieniu i pojeniu, leczeniu a w koniecznych
przypadkach ich uśmierceniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także trwałemu
oznakowaniu (tj. zaczipowaniu i wprowadzeniu do bazy SAFE ANIMAL), wysterylizowaniu lub
wykastrowaniu. d) tymczasowej (do 24 godzin) nieodpłatnej opiece w schronisku nad
odłowionym zwierzęciem (psem lub kotem), z zapewnieniem dostępu do karmy, wody oraz
legowiska, do czasu odebrania go przez właściciela lub opiekuna. e) tymczasowej (od 24 godzin
do 72 godzin) odpłatnej opiece w schronisku nad odłowionym zwierzęciem (psem lub kotem), z
zapewnieniem dostępu do karmy, wody oraz legowiska, do czasu odebrania go przez właściciela
lub opiekuna. f) systematycznym zamieszczaniu na stronie internetowej schroniska informacji ze
zdjęciem i opisem zwierząt wyłapanych na terenie gminy Mikołów g) niezwłocznym
informowaniu Zamawiającego w przypadku, gdy zwierzę zbiegnie ze schroniska oraz
natychmiastowym poszukiwaniu zagubionego zwierzęcia h) oddawaniu zwierząt do adopcji i
informowaniu Zamawiającego o ilości oddanych zwierząt do adopcji i) Przekazywanie
Zamawiającemu w rozliczeniu miesięcznym informacji dotyczącej zwierząt przyjętych do
schroniska z terenu gminy Mikołów, z podaniem numerów czipa (z podziałem na psy i koty)
obejmującej: - liczbę zwierząt przyjętych do schroniska - liczbę odebranych zwierząt przez
właściciela (opiekuna) - liczbę zwierząt oddanych do adopcji z podziałem na adopcję do gminy
Mikołów oraz poza gminę Mikołów - liczbę zwierząt padłych w schronisku - liczbę zwierząt
uśpionych w schronisku j) prowadzenie działań zmierzających do odnalezienia właściciela
(opiekuna) zwierzęcia oraz aktywne szukanie chętnych do adopcji zwierzęcia, m.in. poprzez
umieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych k) współpraca z Zamawiającym w zakresie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Mikołów na rok 2021 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV: 85200000-1

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: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110533.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
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: Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny Animal – Vet Zasole
Email wykonawcy: animalvetzasole@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Garbarska 10
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie
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 109600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112630.00
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.

