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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
Nr V - 85.20.0/U/PN/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku 

Usługi weterynaryjne  
dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 

 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. z dnia 16 października 2018 roku poz. 1986 z późn. zmianami) zwanej w dalszej części 
specyfikacji „Ustawą”. 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części będzie zwana „specyfikacją”. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego – art. 10 ust 1 oraz  art. 39-46 Ustawy. 
 
 
Zamawiający 
 
Gdański Ogród Zoologiczny 
80-328 Gdańsk – Oliwa ul. Karwieńska 3 
tel. 552-00-41, faks. 552-17-51 
http://www.zoo.gda.pl 
 
Spis treści: 
 
Rozdział I. - opis przedmiotu  zamówienia  
 
Rozdział II. - instrukcja dla wykonawcy  
 
Rozdział III. - wykaz załączników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zamówienie publiczne nr V - 85.20.0/U/PN/2019 

2/7 

Rozdział I - Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.  Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne 
dla  Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Budżet Obywatelski Ogólnomiejski „Koty S.O.S.” 
 
Zadanie I Usługi weterynaryjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 
Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w  załączniku nr 1a do specyfikacji. 
 
Zadanie II Usługi weterynaryjne dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. 
Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w  załączniku nr 1b do specyfikacji. 
 
Zadanie III Projekt Ogólnomiejski „Koty S.O.S.” w ramach budżetu obywatelskiego pod 
nadzorem  Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 
Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w  załączniku nr1c, 1d do specyfikacji oraz formularzu 
zgłoszeniowym budżetu obywatelskiego. 
 
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianej usługi w ramach zawartej 
umowy. Podane ilości zamawianej usługi są orientacyjne obliczone na podstawie lat 
poprzednich. 
 
3.  Cena jednostkowa usługi pozostanie niezmienna do końca realizacji umowy. 
 
4.  Termin realizacji zamówienia: 
Zadanie I i II – od dnia 01 maja 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku 
Zadanie III – od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 roku 
lub do wyczerpania wartości zawartej umowy dla każdego z zadań. 
 
5. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
Rozdział  II - Instrukcja dla Wykonawców. 
 
1.Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
Złożenie większej liczby ofert na to samo zadanie lub złożenie oferty zawierającej propozycje 
wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
 
1.1.a. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na wybrane zadanie. 
 
1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 
 
1.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności: 

- w formie pisemnej w 1 egz. w języku polskim 
- wg wzoru, który stanowi formularz ofertowy załącznik nr 2 oraz formularze 

cenowe załączniki  nr 2a, 2b, 2c, 2d do specyfikacji, 
- do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z 

rozdz. II pkt 1.5 i  pkt 1.6  oraz rozdz. II  pkt 3.0 specyfikacji, 
- wszystkie strony złożonej oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, 
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- dokumenty wyszczególnione w Rozdziale II punkt 3.0 Specyfikacji powinny być 
złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, 

- wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez Wykonawcę, 

 
1.3a. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub 
osobiście w sekretariacie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Adres: Gdańsk – Oliwa ul. 
Karwieńska 3. 
 
1.4. Oferta musi zawierać: 
- wykonawca podaje w ofercie cenę netto i cenę brutto stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia  określonego w rozdziale I specyfikacji, zgodnie z zakresem 
podanym w przedmiocie zamówienia, 
- cena powinna być określona w sposób jednoznaczny i wyrażona w  cyfrach i słownie, 
- wszystkie wartości powinny być liczone do dwóch miejsc po przecinku 
- cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
1.5.  Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia: 
a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art.25a  ust.1 Ustawy      
(załącznik nr 3a  do specyfikacji), 
b) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art.25a ust. 1 Ustawy             
(załącznik nr 3b do specyfikacji), 
c) dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, (załącznik nr 3c do specyfikacji). 
 
1.6.  Oferta musi zawierać: 
a) zobowiązanie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru – załącznik 
nr 4 do specyfikacji, 
b) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
 
1.7.  Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem: 
 
„Usługi weterynaryjne dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – zamówienie nr V -
85.20.0/U/PN/2019 oraz Budżet Obywatelski Ogólnomiejski Koty S.O.S.”. 
Koperta  powinna być zaadresowana na Zamawiającego (adres zgodny z podanym w 
specyfikacji) oraz posiadać dokładny adres Wykonawcy. 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. poz 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) 
lub osobiście w sekretariacie Ogrodu Zoologicznego. 
 
1.8. Konsekwencje nie złożenia oferty w sposób opisany w rozdz. II  pkt.1.7 oraz po terminie 
określonym w rozdz. II  pkt. 7 specyfikacji ponosi Wykonawca. 
 
2.0. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych 
warunków 
 
2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Na podstawie przedstawionych dokumentów. 
1) Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w 
tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie 
(wskazane w rozdziale II pkt.1.5. lit. a) Specyfikacji)  potwierdzające spełnianie warunków 
określonych w art. 25a ust. 1 Ustawy. 
 
2) Wykonawcy muszą posiadać prawo wykonywania zawodu, spełniając wymogi Ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz.95). 
 
2.2. Potencjał techniczny 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Na podstawie przedstawionych dokumentów. 
Wykonawca posiada zakład leczniczy na terenie Miasta Gdańska. 
 
3.0. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu 
wykluczeniu na podstawie Art. 25a ust.1 Ustawy 
 
3.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, sporządzonego według wzoru o którym mowa w rozdziale II pkt 1.5 lit. a)  

 
3.2. W zakresie potwierdzenia przesłanek nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.25a 

ust.1 ustawy, należy przedłożyć: 
 
1) oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia, sporządzone według wzoru o którym mowa 
w rozdziale II pkt 1.5.lit.b) Specyfikacji, 
 
2) wpis do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez Kaszubsko-Pomorską 
Izbę Lekarsko-Weterynaryjną 
 
3.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy określonym w rozdz. II pkt.3.0. specyfikacji. 

 
3.4.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja  Wykonawcy o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej- sporządzone według wzoru o którym mowa w rozdziale II pkt 
1.5. lit. c) SIWZ.  
 
3.5. Inne dokumenty: 
 
1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – określające 
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 
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2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia – określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. 
 
3 ) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku 
gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 
 
4.0. 
4.1. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, zgodnie z Art.23 ust. 4 Ustawy, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 
4.2. Zgodnie z Art. 26 ust.2 Ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 
Ustawy. 
Powyższe nie dotyczy przypadku, jeżeli Wykonawca złożył w/w oświadczenia i dokumenty wraz 
z ofertą. 
 
4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 
dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
 
4.4. Zamawiający na mocy Art. 24aa. ust 1 najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Art. 24aa. ust 2 zostanie zastosowany. 
 
5.0. Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o ocenę następujących kryteriów: 

- cena 100% 
 
liczona dla każdego zadania oddzielnie. 
 
6.0. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 
 
Piotr Świniarski – kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku-Kokoszkach 
Telefon: 58 522-37-27 e-mail: p.swiniarski@schroniskopromyk.pl 
Joanna Szabowska – specjalista ds. zamówień publicznych GOZ 
Telefon: 58 552-00-41 wew. 139 e-mail: zpubliczne@zoo.gda.pl 
 

7.0.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie lub  
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za pomocą faksu.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i niezwłocznie, na wniosek przesyłającego faks druga strona potwierdziła fakt 
otrzymania wiadomości.Po otwarciu ofert Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania 
się za pomocą poczty elektronicznej.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu i niezwłocznie, na wniosek przesyłającego druga 
strona potwierdziła fakt otrzymania wiadomości. 
 
Wszystkie informacje Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej na której 
dostępna jest specyfikacja: www.zoo.gda.pl –  podstrona informacje/ zamówienia publiczne. 
 
8.0. Miejsce oraz termin składania ofert. 
8.1. Miejscem składania ofert jest siedziba Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego  
w Gdańsku – Oliwie przy ul. Karwieńskiej 3, w pokoju nr 3 – sekretariat, 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00. 
 
8.2. Termin składania ofert: do dnia 8 kwietnia 2019 roku  do godz. 10:00. 
 
9.0. Wadium. 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
10.0. Termin związania ofertą. 
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
11.0. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Miejscem otwarcia ofert jest siedziba GOZ w Gdańsku-Oliwie, ul. Karwieńska 3 w sali 
konferencyjnej w dniu: 8 kwietnia 2019 roku  o godz. 10:15. 
 
12.0.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
13.0.  Środki ochrony prawnej. 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 
określone w przepisach Działu VI – Środki Ochrony Prawnej (Art. 179 – Art.198g) Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 
14.0.  Zawarcie umowy. 
14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
14.2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu 10 dni, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz 
nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
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pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy. 
 
14.4. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie 
później niż przed upływem terminu związania ofertą. 
 
15.0. Istotne dla stron postanowienia umowy. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. 
 
III. Wykaz załączników: 

1. Przedmioty zamówienia 
2. Formularz ofertowy i formularze cenowe 
3. Oświadczenia 
4. Wzór umowy 
- karta odławiania i transportu, 
- karta zabiegów 
- oświadczenie RODO do kart, 
5. Klauzula RODO. 

 
 

Zatwierdził 
 
 

 Dyrektor GOZ 
 


