
Wolbórz: Wyùapywanie, dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku 

bezpañskich psów z terenu Gminy Wolbórz 

Numer ogùoszenia: 44495 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 

OG£OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usùugi 

Zamieszczanie ogùoszenia: obowi¹zkowe. 

Ogùoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie byùo przedmiotem ogùoszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych: tak, numer ogùoszenia w 

BZP: 24613 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówieñ Publicznych zostaùo zamieszczone ogùoszenie o zmianie ogùoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wolbórz, Pl. Jagieùùy 28, 97-320 Wolbórz, woj. ùódzkie, tel. 44 6164251, faks 44 

6164241. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¥CEGO: Administracja samorz¹dowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: Wyùapywanie, dostarczanie i przetrzymywanie w 

schronisku bezpañskich psów z terenu Gminy Wolbórz. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usùugi. 

II.3) Okre�lenie przedmiotu zamówienia: Wyùapywanie, dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku 

bezpañskich psów z terenu Gminy Wolbórz1. Wykonawca zobowi¹zuje siê do wyùapywania bezpañskich psów z 

terenu Gminy Wolbórz i zabierania ich do schroniska. 2. Zakres �wiadczonych usùug bêd¹cych przedmiotem 

zamówienia obejmuje: a) przejêcie dotychczas przetrzymywanych psów w schronisku dla zwierz¹t w £odzi przy ul. 

Kosodrzewiny nr 56 lokal 2 (filia schroniska Wojtyszki), w ilo�ci 28 sztuk bêd¹cych wùasno�ci¹ Gminy Wolbórz i 

zapewnienie im opieki weterynaryjnej oraz wùa�ciwych warunków pobytu w schronisku. Za przejêcie psów 

Wykonawca nie bêdzie pobieraù od Zamawiaj¹cego ¿adnych opùat z tego tytuùu, b) przybycie Wykonawcy w ci¹gu 5 

godzin we wskazane miejsce, gdzie znajduj¹ siê bezpañskie psy lub podejrzanie zachowuj¹ce siê zwierzê oraz 

odùowienie, a nastêpnie dostarczenie do schroniska. Ilo�ci odùawianych zwierz¹t w ci¹gu roku szacuje siê na okoùo 

30 sztuk, c) zapewnienie opieki weterynaryjnej i wùa�ciwych warunków pobytu psów / zwierz¹t w schronisku: - 

przejêtych ze schroniska dla zwierz¹t w £odzi w ilo�ci 28 sztuk, - odùowionych w 2014 r., których ilo�ã w ci¹gu 

obowi¹zywania umowy szacuje siê na okoùo 30 sztuk. d) w trakcie obowi¹zywania umowy mog¹ wyst¹piã 

rozbie¿no�ci w ilo�ci odùowionych psów i przebywaj¹cych w schronisku wynikaj¹ce z faktu, ¿e niektóre psy zostan¹ 

np. adoptowane, u�pione o czym Zamawiaj¹cy musi byã powiadomiony niezwùocznie przez Wykonawcê e) w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach u�pienie zwierzêcia mo¿e byã dokonane po uprzednim uzyskaniu zgody 

lekarza weterynarii, f) oznaczenie numerem identyfikacyjnym przebywaj¹cych w schronisku psów. 3. W przypadku 

wyùapania i odbioru matki z mùodymi do 6 miesi¹ca ¿ycia, koszty bêd¹ liczone jak dla 2 szt. zwierz¹t. 4. 

Zamawiaj¹cy zastrzega sobie, ¿e ilo�ã odùawianych psów mo¿e ulec zmniejszeniu i bêdzie wynikaã z 

rzeczywistych potrzeb i zgùoszeñ na odùawianie bezpañskich psów.. 

II.4) Wspólny Sùownik Zamówieñ (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1. 
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SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze �rodków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Hotel dla zwierz¹t i ptactwa domowego Longin Siemiñski .Gabinet weterynaryjny, schronisko, centrum 

rehabilitacyjno-szkoleniowo-adopcyjne., ul. Kosodrzewiny 56 lok2, 92-411 £ódê, kraj/woj. ùódzkie.  

IV.5) Szacunkowa warto�ã zamówienia (bez VAT): 114000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIÝSZ¥ I NAJWYÝSZ¥ CEN¥ 

 Cena wybranej oferty: 160847,10 

 Oferta z najni¿sz¹ cen¹: 160847,10 / Oferta z najwy¿sz¹ cen¹: 160847,10 

 Waluta: PLN. 
 


