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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.1. Oferty należy składać do dnia 18.09.2020 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.
1.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2020 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
1.3. 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.

2. 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/)
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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.
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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.

2.1. 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

3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
3.1.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

40%

2

Doświadczenie w zabiegach na poszczególnych grupach zwierząt

30%
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3

Doświadczenie w diagnostyce oraz profilaktyce

30%

3.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 14.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr
Wzór
kryterium
(Cmin/Cof) * 100 * waga
1

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 :
 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
2

 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
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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. 10 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.

3.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
3.4.

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

3.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

