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Ogłoszenie nr 540023971-N-2019 z dnia 06-02-2019 r.
Kobyłka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507777-N-2019
Data: 30/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka, Krajowy numer identyfikacyjny 1326966300000, ul. Wołomińska 1, 05-230
Kobyłka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 760 70 08, e-mail urzad@kobylka.pl, faks 22
760 70 55.
Adres strony internetowej (url): www.kobylka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: dla części I: Wykonawca winien: 1. być weterynaryjnym, zakładem
leczniczym (lecznicą, kliniką przychodnią lub gabinetem) wpisanym do Izby LekarskoWeterynaryjnej, 2. posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, 3. posiadać zezwolenie na transport zwierząt, wydane na podstawie
decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 24a pkt 2 lit.a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122), 4. posiadać decyzję Powiatowego
Lekarza Weterynarii wydaną na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018 r. poz. 1967) w sprawie
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nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz stwierdzającą spełnienie wymagań
weterynaryjnych podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego transportu
zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej; dla
części II: Wykonawca winien: 1. być weterynaryjnym, zakładem leczniczym (gabinet,
przychodnia, lecznica lub klinika) wpisanym do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 2. posiadać
zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, o którym mowa w art. 7 ust.
1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dla części III: Wykonawca
winien: 1. być schroniskiem, podając jego dokładny adres i weterynaryjny numer
identyfikacyjny (wskazać, dane podmiotu, który nadał ten numer) i posiadać zezwolenie w
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2. posiadać zezwolenie na transport
zwierząt, wydane na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art.
24a pkt 2 lit.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz.
1840), 3. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii, wydaną na podstawie ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U.
2018 r. poz. 1967) w sprawie nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
W ogłoszeniu powinno być: dla cześci I Wykonawca winien: 1. być weterynaryjnym,
zakładem leczniczym (lecznicą, kliniką przychodnią lub gabinetem) wpisanym do Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej, 2. posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 3. posiadać zezwolenie na transport zwierząt,
wydane na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 24a pkt 2
lit.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122), 4.
posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii wydaną na podstawie ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U. 2018 r. poz. 1967) w sprawie nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz
stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych podmiotu do prowadzenia działalności w
zakresie zarobkowego transportu zwierzat wykonywanego w związku z prowadzeniem innej
działalności gospodarczej. Dla części II: Wykonawca winien:być weterynaryjnym, zakładem
leczniczym (gabinet, przychodnia, lecznica lub klinika) wpisanym do Izby LekarskoWeterynaryjnej. dla części III: Wykonawca winien: 1.być schroniskiem, podając jego
dokładny adres i weterynaryjny numer identyfikacyjny (wskazać, dane podmiotu, który nadał
ten numer) i posiadać zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych

2019-02-06, 15:38

3z8

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/19b436fe-44eb-445f-8d6a-66b6...

zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, 2.posiadać zezwolenie na transport zwierząt, wydane na podstawie decyzji
Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 24a pkt 2 lit.a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1840), 3.posiadać decyzję
Powiatowego Lekarza Weterynarii, wydaną na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1967) w
sprawie nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Dla części I: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (w formularzu oferty); 2) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.: a) zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, o którym mowa w art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b) wypisu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt wydanego przez Izbę Lekarsko Weterynaryjną, c)
zezwolenia na transport zwierząt, wydane na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza
Weterynarii na podstawie art. 24a pkt 2 lit.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122), d) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii wydanej
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018 r. poz. 1967) w sprawie nadania weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego oraz stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych
podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego transportu zwierzat
wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 3) wykazu
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem) określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
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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 - część I, 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, Dla części II: 1)
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty); 2)
koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania tj.: a) zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzetami, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, b) wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
wydanego przez Izbę Lekarsko Weterynaryjną, 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu
lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Dla części III:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty);
2) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania tj.: a) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, wydanej na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1967) w sprawie nadania weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego, b) zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, c) zezwolenia na transport zwierząt, wydanego na podstawie decyzji
Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 24a pkt 2 lit.a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1840). 3) wykazu narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
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wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami. Dla części IV: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (w formularzu oferty); 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu
lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
W ogłoszeniu powinno być: Dla części I: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (w formularzu oferty); 2) koncesji, zezwolenia, licencji lub
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.: a)
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, b) wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
wydanego przez Izbę Lekarsko Weterynaryjną, c) zezwolenia na transport zwierząt,
wydane na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 24a
pkt 2 lit.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz.
122), d) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii wydanej na podstawie ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. 2018 r. poz. 1967) w sprawie nadania weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego oraz stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych podmiotu
do prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego transportu zwierzat
wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 3)
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem) określających czy te usługi zostały
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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 - część I, 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami, Dla części II: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (w formularzu oferty); 2) koncesji, zezwolenia, licencji lub
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.: a)
wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wydanego przez Izbę
Lekarsko Weterynaryjną, 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Dla
części III: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w
formularzu oferty); 2) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.: a) decyzji
Powiatowego Lekarza Weterynarii, wydanej na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U.
2018 r. poz. 1967) w sprawie nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,
b) zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, c) zezwolenia na transport zwierząt, wydanego na podstawie decyzji
Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 24a pkt 2 lit.a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1840). 3) wykazu narzędzi,
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wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami. Dla części IV: 1) oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty); 2) wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-07, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-12, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I -Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Dla części I Kryteria oceny ofert Kryterium Znaczenie cena
60,00 edukacja ekologiczna 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Dla części I Kryteria oceny ofert Kryterium
Znaczenie cena - 60,00 Czas dojazdu do zwierzęcia z wypadku (od momentu
przyjęcia zgłoszenia do momentu dojazdu) - 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I -Informacje dotyczące ofert częściowych
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Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Dla części II Kryteria oceny ofert Kryterium Znaczenie
cena 60,00 edukacja ekologiczna 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Dla części II Kryteria oceny ofert Kryterium
Znaczenie cena 60,00 odległość miejsca, w którym będą wykonywane usługi
od Placu 15 Sierpnia w Kobyłce 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I -Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Dla części III Kryteria oceny ofert Kryterium Znaczenie
cena 60,00 edukacja ekologiczna 20,00 skuteczność dotychczas
przeprowadzonych adopcji zwierząt (ilość oddanych do adopcji zwierząt w
ciągu ostatnich 12 miesięcy) 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Dla części III Kryteria oceny ofert Kryterium
Znaczenie cena 60,00 skuteczność dotychczas przeprowadzonych adopcji
zwierząt (ilość oddanych do adopcji zwierząt w ciągu ostatnich 12 miesięcy)
40,00
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