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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zwanej dalej „Ustawą”, dotyczących zamówień
na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Ustawy.

1. ZAMAWIAJĄCY
Ogród Zoologiczny
ul. Kaprala Wojtka 3
61-063 Poznań
www.zoo.poznan.pl
Email: sekretariat@zoo.poznan.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie art. 138o ust. 1-4 Ustawy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Usługi społeczne
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usług weterynaryjnych dla Ogrodu Zoologicznego w
Poznaniu. Usługi będą obejmowały zwierzęta zarówno w tzw. Nowym ZOO przy ul. Krańcowej, jak i zwierzęta w
tzw. Starym ZOO przy ul. Zwierzynieckiej.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
- opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Ogrodzie Zoologicznym polegającej na profilaktyce,
diagnozowaniu oraz wykonywaniu zabiegów leczniczych.
Przykładowy katalog zwierząt, które zostaną objęte usługami weterynaryjnymi znajduje się na stronie internetowej
ZOO w formie mapki poglądowej (https://zoo.poznan.pl/mapa-nowe-zoo/)
Obowiązki wykonawcy w zakresie opieki weterynaryjnej będą dotyczyć w szczególności:
1. ortopedii – w szczególności leczenia złamań i urazów kończyn, wszczepianie endoprotez,
2. chirurgii– w szczególności leczenie laparoskopowe, sterylizacja, kastracja,
3. stomatologii – w szczególności: leczenie kanałowe, ekstrakcja zębów, plombowanie, ortodoncja i korekta
zgryzu
4. pobierania materiału do badań– w zależności od potrzeby Wykonawca będzie pobierał próbki do analiz i
przesyłał do laboratorium referencyjnego posiadającego certyfikaty akredytacji zgodnie z DIN EN ISO /
IEC 17025: 2005 i dokonywał ich analizy, dotyczy wszystkich rodzajów próbek – histopatologicznych,
parazytologicznych, mikrobiologicznych oraz do badań molekularnych i immunologicznych.
5. sedacji, anestezji zwierząt w tym zwierząt egzotycznych – np. antylop, kotowatych, nosorożców, żyraf,
słoni.
Zamawiający wskazuje, że wykonywanie usług weterynaryjnych (w tym zabiegów) będzie odbywać się na terenie
gabinetu weterynaryjnego ZOO w wolierach, w stajniach i na wybiegach. W wyjątkowych sytuacjach tj. w
szczególności, gdy nastąpi konieczność zapewnienia sali operacyjnej lub diagnostyki tomograficznej Wykonawca
zapewnia miejsce w którym świadczone będą usługi weterynaryjne. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany
jest do zapewnienia sterylnych warunków, zgodnie z wszelkimi normami oraz zapewnienia hospitalizacji
zwierzęcia/zwierząt w miejscu leczenia.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy po wykonanych zabiegach (objętych przedmiotem zamówienia)
wystąpią u zwierzęcia powikłania pozabiegowe/pooperacyjne, Wykonawca zobowiązany będzie do leczenia
zwierzęcia bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenie powikłań pozabiegowych/pooperacyjnych dokonywać
będzie opiekun zwierzęcia w terminie 14 dni od daty powrotu zwierzęcia do Ogrodu Zoologicznego.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia:
- transportu zwierząt (z Ogrodu do Wykonawcy i z powrotem), w przypadku gdy usługa weterynaryjna będzie
wykonywana u Wykonawcy lub w innym miejscu zapewnionym przez Wykonawcę,
- niezbędnego sprzętu do świadczenia usług weterynaryjnych objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności
rtg przenośnego, endoskopy do gastroskopii, intubacji, laparoskop do operacji wewnątrz jamy brzusznej (kastracje,

sterylizacje, inne) oraz usg przenośne, wziewki, broń palmera ze strzałkami i lekami do sedacji. Wykonawca
powinien również zapewnić możliwość przeprowadzenia badań przy użyciu tomografu komputerowego oraz
rezonansu magnetycznego. Wykonawca zapewnia również obsługę tego sprzętu oraz dokonuje opisu wyników
badań,
- personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zobowiązany jest do regularnych przyjazdów do ZOO (co najmniej 2 razy w miesiącu). Ponadto,
Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu do Ogrodu także w razie zaistnienia nagłej – w szczególności
zagrożenia życia zwierzęcia sytuacji wymagającej pomocy specjalistycznej, bądź zastosowania sprzętu, którego
nie posiada gabinet weterynaryjny ZOO. Czas na dojazd w razie zaistnienia nagłej sytuacji nie może przekraczać
6 godzin. Zamawiający dokona zgłoszenia telefonicznie. W ślad za rozmową telefoniczną zostanie wysłana
Wykonawcy wiadomość e-mail, niemniej termin liczony będzie od zgłoszenia telefonicznego. Zamawiający
wskazuje, że rodzaj potrzebnego sprzętu do diagnostyki i leczenia zostanie opisany w zgłoszeniu, wg rozpoznania
lekarza weterynarii ZOO.
Wykonawca jest zobowiązany do:
1. ewidencjonowania zużytych leków – wykonawca zobowiązany jest dokonywać ewidencji zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i
sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej
dokumentacji i ewidencji (Dz. U. Nr 224, poz. 1347),
2. przygotowanie sprawozdania z wykonanych usług – wykonawca jest zobowiązany na koniec każdego
miesiąca przygotować sprawozdanie z wykonanych usług. Winno ono zawierać ilość wykonanych usług,
datę świadczenia usług, rodzaj świadczonych usług oraz nazwisko lekarza wykonującego usługę.
3. prowadzenia stosownej dokumentacji leczenia zwierząt (książka leczenia zwierząt, protokoły sekcji
padłych zwierząt), zawierającej w szczególności bieżące informacje o stanie zdrowia zwierzęcia,
ewidencję zabiegów i czynności weterynaryjnych.
Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, w szczególności z godnie z:
1. Ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oaz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
2. Ustawą z 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne,
3. Ustawą z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych
4. Ustawą z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
5. Ustawą z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy podlega akceptacji przez Zamawiającego.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

85200000-1:

Usługi weterynaryjne

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY
4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do 31.12.2023.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia pozwalające na świadczenie usług weterynaryjnych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy, z którym będzie zawierana umowa przedłożenia dokumentów
potwierdzających posiadane uprawnienia lub zezwolenie pozwalające na świadczenie usług
weterynaryjnych.
6.1.2.

Wykonawca posiada doświadczenie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał lub
wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na opiece weterynaryjnej nad zwierzętami, na
kwotę minimalną w wysokości 50 000 zł brutto każda.
Przez opiekę weterynaryjną rozumie się profilaktykę, diagnostykę lub leczenie zwierząt wykonywane
ręcznie lub przy pomocy aparatury, narzędzi.

6.1.3.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.4.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zespołem lekarzy weterynarii. Doświadczenie zespołu
musi uwzględniać wszystkie zakresy wskazane poniżej:
a) stomatologii,
b) chirurgii,
c) ortopedii,
d) sedacji lub anestezji.
Każdy ze wskazanych lekarzy przez Wykonawcę musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie (liczone od
uzyskania prawa do wykonywania zawodu) w zakresie do którego został przypisany w wykazie.
Ponadto lekarze wchodzący w skład zespołu, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert
łącznie wykonali min. 50 zabiegów we wskazanych powyżej zakresach, przy czym w ramach każdego z
zakresów wykonali łącznie min. 10 zabiegów.
W ramach wymaganych 50 zabiegów każda z osób wskazanych w wykazie musi posiadać doświadczenie
w wykonaniu zabiegu na min. 2 zwierzętach niebezpiecznych.

Przez zwierzęta niebezpieczne rozumie się zwierzęta wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, z tym
zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się pajęczaków.
Przez zabieg rozumienie się czynność służącą leczeniu zwierzęcia wykonywaną przy pomocy aparatury
lub narzędzi z wyłączeniem profilaktyki i diagnozowania.
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie w wykazie min.
3 lekarzy weterynarii posiadających doświadczenie w zakresie wskazanym powyżej w pkt. a-d.
Wszyscy wskazani przez Wykonawcę lekarze weterynarii muszą mieć prawo do wykonywania zawodu
lekarza weterynarii zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140). lub muszą mieć możliwość świadczenia usług
zgodnie z art. 2h podanej Ustawy.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.
Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę, zobowiązany będzie przed jej zawarciem przedłożyć
dokumenty potwierdzające posiadane prawa do wykonywania zawodu osób wskazanych w wykazie osób
stanowiącym załącznik nr 4.
6.1.5.

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.6.

Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.2. Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie
wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług wartości
wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po
średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.
7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
7.1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego
załącznik do SIWZ (składany do oferty),
7.1.2. Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4 (składany do oferty),
7.1.3. .Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4a (składany do oferty),
7.1.4. Wykaz osób stanowiący załącznik nr 4b (składany do oferty),
7.1.5.

Wykaz usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – stanowiący załącznik nr 5 (składany do oferty).

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na postawie art. 24aa Ustawy.
W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający zbada, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także pozostałych dokumentów
podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza.
8.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, dokumenty, oświadczenia, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Powyższe nie dotyczy wykazu osób stanowiącego załącznik nr 4a oraz
załącznika nr 4b do SIWZ.
8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
9.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad
określonych w Ustawie (art. 38).
9.2. W niniejszym postępowaniu dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje
Zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej biuro@wgpr.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie drogą papierową.
9.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może
ograniczać konkurencji.
9.4. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: Bartosz Kozłowski.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę
ściśle według postanowień SIWZ.
11.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.
11.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe
strony mogą być parafowane.
11.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
11.8. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz:
a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania
pełnomocnictw.
11.9. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu na Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu , NIE
OTWIERAĆ przed dniem 21.03.2021 roku, do godz. 9:15”.
11.10. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób
wskazany w pkt. 13.11. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11.12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
11.13. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące
tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać do dnia 21.03.2021 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań). Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z
art. 84 ust. 2 Ustawy.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2021 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
12.3. Zwracamy się z prośbą, aby oferty składane były przede wszystkich za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
kuriera. Umożliwi to zachowanie najwyższych możliwych procedur bezpieczeństwa przy jednoczesnym
zachowaniu publicznego charakteru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
13.2. Wymienioną w pkt. 13.1 cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę netto
oraz cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
13.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem

ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania
oferty.
13.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
13.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje
odrzucenie oferty.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

40%

2

Doświadczenie w zabiegach na poszczególnych grupach zwierząt

30%

3

Doświadczenie w diagnostyce oraz profilaktyce

30%

14.2.

Punkty przyznawane za podane w pkt. 14.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr
Wzór
kryterium

1

(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie badanej
Zamawiający dokona oceny w ramach niniejszego kryterium na podstawie wykazu osób, który
stanowi załącznik nr 4a do niniejszego SIWZ.
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane Wykonawcy, jeżeli osoby wskazane do
realizacji zamówienia (w załączniku nr 4) posiadają doświadczenie w zabiegach nad zwierzętami
niebezpiecznymi z rodziny/grup kotowatych, parzystokopytnych, nosorożców lub naczelnych w
zakresie stomatologii, chirurgii, ortopedii oraz sedacji lub anestezji tj. w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert wykonały :

2

 zabiegi w ilości od 29 i powyżej (w tym min. 6 zabiegów w zakresie stomatologii, min. 6 zabiegów
w zakresie chirurgii, min. 6 zabiegów w zakresie ortopedii, m.in.6 zabiegów w zakresie sedacji
lub anestezji) - wykonawca otrzyma 30 pkt,
 zabiegi w ilości od 24 do 28 (w tym min. 5 zabiegów w zakresie stomatologii, min. 5 zabiegów w
zakresie chirurgii, min. 5 zabiegów w zakresie ortopedii, m.in.5 zabiegów w zakresie sedacji lub
anestezji)- wykonawca otrzyma 25 pkt
 zabiegi w ilości od 19 do 23 (w tym min. 4 zabiegi w zakresie stomatologii, min. 4 zabiegi w
zakresie chirurgii, min. 4 zabiegi w zakresie ortopedii, m.in.4 zabiegi w zakresie sedacji lub
anestezji)- wykonawca otrzyma 20 pkt,

 zabiegi w ilości od 14 do 18 (w tym min. 3 zabiegi w zakresie stomatologii, min. 3 zabiegi w
zakresie chirurgii, min. 3 zabiegi w zakresie ortopedii, m.in. 3 zabiegi w zakresie sedacji lub
anestezji)- wykonawca otrzyma 15 pkt,
 zabiegi w ilości od 9 do 13 (w tym min. 2 zabiegi w zakresie stomatologii, min. 2 zabiegi w
zakresie chirurgii, min. 2 zabiegi w zakresie ortopedii, m.in. 2 zabiegi w zakresie sedacji lub
anestezji)- wykonawca otrzyma 10 pkt,
 zabiegi w ilości od 4 do 8 (w tym min. 1 zabiegi w zakresie stomatologii, min. 1 zabiegi w zakresie
chirurgii, min. 1 zabiegi w zakresie ortopedii, m.in. 1 zabiegi w zakresie sedacji lub anestezji) wykonawca otrzyma 5 pkt
Przez zwierzęta niebezpieczne rozumie się zwierzęta wskazane w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i
zdrowia ludzi.
Przez zabieg rozumienie się czynność służącą leczeniu zwierzęcia wykonywaną przy pomocy
aparatury lub narzędzi z wyłączeniem profilaktyki i diagnozowania.
Zabiegi wskazane w ramach niniejszego kryterium muszą być inne niż wskazane w załączniku nr 4
w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia podlega sumowaniu.
Wykonawca może zdobyć maksymalnie 30 pkt.
Zamawiający dokona oceny w ramach niniejszego kryterium na podstawie wykazu osób, który
stanowi załącznik nr 4b do niniejszego SIWZ.
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane Wykonawcy, jeżeli osoby wskazane do
realizacji zamówienia (w załączniku nr 4) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert
świadczyły lub świadczą przez okres min 1 roku w sposób ciągły usługę z zakresu diagnostyki oraz
profilaktyki na rzecz podmiotu posiadającego w swoich zasobach m.in. 100 zwierząt tj.

3

- jeżeli Wykonawca posiada 3 lub więcej osób, z których każda przez okres min. 1 roku w sposób
ciągły świadczyła lub świadczy usługę z zakresu diagnostyki oraz profilaktyki na rzecz podmiotu
posiadającego w swoich zasobach m.in. 10 zwierząt – Wykonawca otrzyma 30 pkt
- jeżeli Wykonawca posiada 2 osoby, z których każda przez okres min. 1 roku w sposób ciągły
świadczyła lub świadczy usługę z zakresu diagnostyki oraz profilaktyki na rzecz podmiotu
posiadającego w swoich zasobach m.in. 10 zwierząt – Wykonawca otrzyma 20 pkt
- jeżeli Wykonawca posiada 1 osobę, która przez okres min. 1 roku w sposób ciągły świadczyła lub
świadczy usługę z zakresu diagnostyki oraz profilaktyki na rzecz podmiotu posiadającego w swoich
zasobach m.in. 10 zwierząt – Wykonawca otrzyma 10 pkt
Wykonawca może zdobyć maksymalnie 30 pkt.

14.3.

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

14.4.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty oraz dokumentów stanowiących załączniki.

14.5.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny
ofert.

15.2.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy.

15.3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących funkcjonalności,
c) unieważnieniu postępowania.
15.4.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 15.1 Zamawiający umieści na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, na swojej stronie internetowej.

15.5.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

15.6.

Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że posiada uprawnienia lub zezwolenia pozwalające na
świadczenie usług weterynaryjnych. Niezłożenie dokumentów będzie traktowane jako uchylenie się od
zawarcia umowy.

16. PODWYKONAWCY
16.1.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

16.2.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację części zamówienia.

17. UMOWA
17.1.

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

18. INNE
18.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063
Poznań, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi weterynaryjne dla Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu., prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1-4 Ustawy.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania.
d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
e) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
f) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków,
2. Formularz oferty,
3. Wzór umowy,
4. Wykaz osób,
4a Wykaz osób składany w ramach kryterium nr 2,
4b. Wykaz osób składanych w ramach kryterium nr 3,
5. Wykaz usług.

