Jędrzejów 29.1I.2016
Znak: RIZP .27 1 "I9 "20 | 6
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na rrZapewnienie opieki bezdomnymzutierzętomz terenu
Gminy Jędrzejów wrazzprowadzeniem dzia|ań adopcyjnych" ogłoszonego w BiuleĘnie
Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2016r. pod nr 350297-2016

Zamawiający informuj e, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego
się o udzielenie zamówienia wpłynęłypytania dotyczące treściSIWZ.
Na podstawie art" 38 ust. 2 ustawy z dniaZ9 styczńa 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zrrt.) Zanawiający przekanlje
Wykonawcom treśó pytań wTazz odpowiedziami:
III.2.1 ust. 1 lit. c) SIWZ ma treść:
prowadzenie aktywnych dzlńńprowadzących do oddania do adopcji jak największej ilości

Ętanie 1. Pkt
zńerząt.

Prosimy o wyjaśnieniena czym, zdaniem Pństwa mia§by polegaó aktywne dzińania
zmierzające do oddania jak największej ilościzńerząt. Jednocześnię zaznaczam, że zwierzęta
są oddawane do adopcji na podstawie wewnętrznego regulaminu danego Schroniska i firma
zewnęttzna|ZarrlawiĄący] nie możęw żadęn sposób w nie ingerowaó. Podmiot zawierający
umowy z wieloma Zleceniodawcami nie możekażdorazowo dostosowywaó przepisów
wewnętrznych, zgodn y ch z obowiązuj ącym prawodawstwem, do oczeki w ń Zlecęniodawców.
Odp. 1. Przez zapis: ,,prowadzenie aktyrłmych dziŃńptowadzących do oddania do adopcji
jak największej ilościzwierząt",Zamawiający rozumie promowanie adopcji zwierząt
przebywających w schronisku oraz umieszczenię na stronie internetowej wszystkich objętych
opieką zwierząt,pochodzącychzterenu Gminy Jędrzejów (z wyjątkiemzvvierząt chorych
bądź agresyrłłrych).ZĄęciazwterzątpowinny zawiętac kótki opis informujący
o wieku, płci, przeprowadzonych zabiegach (sterylizacji lub kastracji).

Pytanie 2. Pkt I||.2.1 ust.2 pkt 2"2lit. c) SIWZ ma treść:
W zakresie zapewnieniazńerzętom właściwejopieki w miejscu docelowym tj. schronisku
Wykonawcy oraz w zakresie prowadzenia działń adopcyjnych, zamówienie obejmuje:
opiekę weterynaryjną w tym m.in.: odrobaczenie, szczepienie spełniające wymagania
określone przepisami szczególnymi, leczenie, w szczególnych przypadkach - nierokujących
wyleczeniem z medyc 7r'ego punktu widzenia - eutanĄa zwierzęcia wraz z utylizacją zwłok.
Wszystkie w/w czynności winny byó dokonywanę przez osoby wykfalifikowane. Każdy
przypadek eutanazji musi być udokumentowany notatką sporządzonąprzęzlekarza
weterynarii. Informacj a o kazdej przeprowadzonej eńarrazjt winna być przekazywana do
Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie na koniec okresu rozliczęniowego. Zgodnie zprzepisarri
lękarzweterynariiktzdoruzowo wykonuje swoje obowiązki. Na okoliczność eutanazji
zwierzęciasporządzaprotokół, w który mają wgląd jedynie osoby upowaznione.
Dokumentacja taka nie jest udostępniona na zewnątrz. Jest możliwośćptzekazywania
informacji o zdarzęniu. W takim jednak przypadku poprosimy sprecyzowanie formy w jakiej
miałoby się to odbywać"
Odp.2. Każdy przypadek eutanazji powinien byó udokumentowany krótką notatką lub
protokołem sporządzonymprzez wykwalifikowaną osobę, zawterującą datę dokonania
zabiegu, wskazania medyczne oraz numer czipa zwierzęcia poddanego eutanazji, Kopia

dokumentu powinna być przesłana do Zamawiającego tazem zrozliczeniem na koniec okresu

rozliczeńowego.

Ętanie 3. Pkt III.2.1ust.2 pkt 2.2lit.fl SIWZ ma treść:
prowadzenie dzińń adopcyjnychzwierząt z terenu gminy Jędrzejów poprzez poszukiwanie
nowych właścicielii spisywanie umów adopcyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia dokumentacji osób, które adoptowĄ zwtetzętaiprzekazywanie nawniosek
ZarnawiĄ ące go kserokopii umów .
Proszę o wyjaśnienie sformułowania poszukiwanie nowych właścicielioraz o odpowiedź na
pytanie czy wystarczającym jest poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się
bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczarlie zdjęó zsłvierząt na stronie Schroniska w
zakJadce noworzybyłe psy i koty, przekazywarne zdjęć nowoprzybyłychzwierząt do Urzędu
Gminy (na koniec miesiąca, wtaz z fakturą) w celu zarnięszczenia ich na stronie Urzędu.
-prowadzenia dokumentacji osób, które adoptowały zwierzętaiprzekazywanię umów
Zarnańającemu.
Zapis dotyczący prowadzenia dokumentacji osób ingeĄe w swobodę działalności
gospodarczej, w której dany podmiot, w sposób autonomiczny, określa procedury panujące w
jego przedsiębiorstwie. Zapis doĘczący przekazywania umów Zamawiającemu również jest
w sprzecznościz obowiązującymi przepisami bowiem nie znajdujemy podstaw do
udostępnienia wnioskowanych kserokopii umów adopcyjnych. Co więcej jako administrator
powierzonych danych osobowych jesteśmy obowiązaniprzestrzegać reguł wynikających z
ustawy o ochronie danych osobowych. Co zatym idzie taki zapis w SIWZ narzuca obowiąki,
których nie można zręalizowaó.
Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ztreściSIWZ.
Odp.3. Przęz,,poszukiwanie nowych właścicieli"Zamawiający rozumie prowadzenie
dziaŁań adopcyjnych polegających na zachęcaniu do adopcji zwierzątprzebywających w
schronisku aprzede wszystkim vrnieszczanie na stronie internetow€l zvłierząt
przęznaczonych do adopcji pochodzącychzterenu Gminy Jędrzejów (odpowiedźnapytarie
I).Zamawiającyuulażazav,lystarczającedziałaniezaproponowaneprzęzWykonawcę.
Jednocześnie ZamawiĄący wymaga aby informacje o przeprowadzonych adopcjach były
przekazywane do Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu
Miejskiego w Jędrzejowie pod koniec okresu rozliczęniowego.
W związku ztym, że Gmina Jędrzejów w ramach zadńwłasnych zobowiązana jest do
zapewnienia opieki bezdomnym zrłvierzętom" corocznie opracowuje,,Programem Opieki nad
zwierzętami bezdomnymi" w którym określa sposób sprawowania opieki. W związkuz
realizacjązadaniawłasnego gminy jakim jest zapewnienie opieki nadzńęrzętami
ezdomnym i, Z amawiający j e st zob owiązany do ud o stępni ani a informacj i pub l i c znej na
wniosek zainteresowanych osób, w tym ilościzwieruątprzekuzywanych do adopcji.
Zamawiający ma zatęm prawo do posiadania kserokopii umów adopcyjnych służących
wyłącznie, zuwagi na ochronę danych osobowych, do prowadzęnia rzetelnej dokumentacji
w związku z r ealizacją gminnego pro gramu"
b

Pytanie 4. Pkt III.2.1ust.2 pkt 2,2lit. g) SIWZ ma treśó:
Informowanie Zamawtającego na koniec okresu rozliczeniowego o ilościzńetząt, ilości
przeprowadzonych adopcj i, eutanazji i upadków(śmierci) zwierząt.
Prosimy o wyjaśnieniew jakiej formie taka informacja miałaby być przekazywana i komu.
Zamawiającym jest Gmina Jędrzejów zńem,byc może Burmistrz Gminy jako jej reprezentant,
miałby byckażdorazowo informowany. Doprecyzowanie zapisu zapevłni właściwąrealizaĄę
zapisów umowy.

Odp. 4. lnformacja o ilościzwierząt, ilościprzeprowadzonych adopcji, eutanazji i
upadków(śmierci) zlvierząt, powinna bycprzekazywana w formie krótkiej notatki
(np. w formie tabelarycznej), zańerającej nr czipai krótkiego opisu zwierzęcia oraz daty
zaistniałej sytuacji, na koniec okresu rozliczetiowego do Wydziału InwestycjiiUtrzymania
Infrastruktury Technicznej Urzędu Miej skiego w Jędrzej owie.

pkt2.2lit. h) SIWZ ma treść:
kużdorazowe umożliwianieZarlawiającemu prowadzenie kontroli warunków w jakich
ptzetrzymywane są mvierzęta- Zamawiający w ramach kontroli realizacji zamówienia

Ętanie 5. Pkt

III"2.1.ust.2

zastrzega sobie prawo do wejścia, na teren schroniska w kaZdym czasie obowiązywania
umowy i dokonania kontroli nvierząt oraz dokumentacji dotyczącej przetrzymywanych
z:iterząt w schronisku. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie oraz danych
personalnych osób dokonujących kontroli, trzy dni przed planowaną kontrolą. Jeżeli kontrola
wykaże ,że mvierzęta są chore tw złej kondycji to zostaną one odebrane ze schroniska a
leczeniem zostanie obciązony Wykonawca.
Prosimy o wyjaśnieniew jakiej formie Zamawiający poinformuje wykonawcę o planowanej
kontroli?
Odp.5. Zamawiający zostanie poinformowany o planowanej kontroli telefonicznię oraz drogą
mailową.

III"2.I ust.2 pkt 2.2lit. i) SIWZ ma tręść:
odpowiedzialnośó Wykonawcy zawszelkie wypadki i szkody oruzichnastępstwawynikłe
w z,lviązku z r ealizacją umowy,
Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu do określonego zbioru wypadków, szkód oraz ich
następstw, zaktore odpowiada wyłącznie Wykonawca. Obecnie posiadamy polisę OC z §rtułu
prowadzonej działalnościschroniskowej jednak i w niej są pewne v,ryłączenia
odpowiedzialności. Dlatego mając na uwadze start w postępowaniu ogłoszonymprzez
Pństwa koniecznym jest uszczegółowienie tego zapisu. W obecnej formie jest zbyt ogólny, a
co zatym idzie nieprecyzyjny.
Odp. 6. Przezwypadki i szkody orazichnastępstwa wynikłe w związkuzrealizacjąumowy,
Zamawiający rozumie wszelkie zdarzenia, które miały miejsce podczas trwania umowy, a na
które Zamawiający nie ma wpływu" Przęde wszystkim chodzi o sytuacje doĘczące: zdarzeń
drogowych zudzińemprzewożonych zwierząt, pogryzień, ucieczek zwierząt i konsekwencji
ztym zlviązanych-

Ętanie 6. Pkt

Pytanie 7. Pkt III"2.1ust"2 pkt 2.2lit. k) SIWZ ma treść:
Zamawiający wymaga aby Wykonawcaprzetrzymywał wjednym boksie (pomieszczeniu)
maksymalnie 5 psów.
Proszę o podanie podstawy prawnej zatńeszczonego zapisu" Proszę również o wyjaśnienie
kwestii co zrobić, kiedy pod opiekę Schroniska trafta suka z 9 szczeniętami. Jak powinien
wtedy postąpić Wykonawca? Zgodnie zRozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniskczy teżzgodnie zpaństwa
SIWZ i umową? Sugerujemy zmianę tego zapisu by była w zgodzie zRozporządzęnięm otaz
Instrukcj ą Głównego Lekarza Weterynarii.
Odp. 7. Zgodńe zRozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk, zwierzęta powinny byc przetrzymywane
w pomieszczęniach osobnych dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych
od matek. Przetrzymywanie w jednym pomieszczeniu (boksie) maksymalnie 5 szt. psów

doĘczy tylko i vłyłączniezwierząt dorosłych - samców i samic bez młodych co jest określone
w SIWZ. Jest to jedno z kryteriów wyboru ofert i nie podlega zmianie.
Pytanie 8. § 1 ust. 4 proponowanego wzoru umowy 7a w obecnym brzmieniu ma treść:
Wykonawcazobowiązuje się do przetrzymywania w jednym boksie (pomieszczeniu)
maksymalnie ....... psów
Zapis w odniesieniu do Pkt III.2.1 ust.2 pkt 2.2lit. k) SIWZ dlatego uznamy, ze odpowiedżna
punkt 7 naszego zapytania wyj aśniarówni ez zapis zamieszczony w umowie.
Odp. 8. Patrz odpowiędź na pytanie 7
.

Pytanie 9. § 2 ust. 2 proponowanego wzoru umowy 7a w obecnym brzmieniu ma treśó:
Zawszelkie wypadki i szkody orazichnastępstwa w;rnikłe w rwirykuzrealizacjąumowy
odpowiada wyŁącznie Wykonawca
Zapis w odniesieniu do Pkt III.2.1 ust.2 pkt 2.2Lit. D SIWZ dlatego uznamy, że odpońedźna
punkt 6 naszego zapyĄaria wyjaśniarównież zapis zarrieszczony w umowie.
Odp. 9. Patrz odpowiedz na pytanie 6.
ust. 1 proponowanego wzoru umowy 7ai 7b w obecnlłn brzmieniu ma treść:
Wykonawc a zobowiązany j est do prowad zenia vrykazu zvvieruąt z uwzględnieniem informacj i
o pochodzenlu zwierzęcia, opisu zwierzęcia. w tym jego rasy, szacunkowego wieku, płci,
maści, oznakowania, daty przyjęcia (nowych we wzorze 7b) zńerzątwraz z dokumentacją
fotograficzną, daty ewentualnego opuszczenia, daty śmierciz podaniem prryczwy. Dane te
Wykonawc a zobowięany j est przedl<ładac Zamawiającemu na koniec okresu
rozliczeniowego.
Szanowni Państwo, wspomniane wcześniejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
w §6 ust"2 jasno precyzuje j aki v,rykaz powinien prowadzić podmiot prowadzący schronisko"
Wydaje nam się właściwymzamieszczenie w umowie dokładnie tego paragrafu.
O pochodzęniu mvięrzęcia trudno cokolwiek powiedzieć, jeślinie jest to całkiem niemożliwę.
I jedynym podmiotem mogącym być w posiadaniu tych informacji będzie Zal<ładUsług
Komunalnych w Jędrzejowie, który jak mniemam, zajmuję się wyłapywaniem zwierzątlub
bezpośrednio Burmistrz Miasta Jędrzejowa, który w trybie art. 7 Ustawy z dnia21.08.1997 t.
o ochronie zvvierząt łvyda decyzję na odbiór rwierząt dotychczasowemu właścicielowi.
Odnośnie rasy to uważamy za stosowne zati'ast tego sformułowania użyć słowa gatunku
fpies, kot, krowa]. ZwierzętatraflĄące do Schroniska nie posiadają rodowodu, zatęm
uznawane są za wielorasowe. Stąd sformułowanie rasa wydaje się być mocno naciągane.
Karta informacyjna musi być założonaprzezlekaruaweterynarii i kazde schronisko ma
obowiązek je zal<ładać. Taka karta jest dokumentem wewnętrznych Schroniska dostępnym dla
podmiotów kontrolujących, odpowiednio do tego upoważnionychzoznaczeńem POUFNE.
Jest przedstawiana w momencię kontroli natomiast nie jest udostępniana na zewnąttz. Zatem
zapis dotyczący przekazywania na koniec okresu rozliczęniowego takich kart nie moze zostać
wypełniony" Prosimy o odpowiednią zmianę tego zapisu w umowie"

Ętanie 10. §3

Odp. 10" Zuwagi na liczne kontrole, Zamawlający zobowiązany jest do prowadzenia
rzetelnej dokumentacjt zwierząt przekazywanych do schroniska" W związlu z pav,yższym
przekazywanie comiesięcznych informacji zawierających wykaz zwterzątprzebywających w
schronisku, pochodzeniuzwierzęcia ( tut. zawystarczający uważa się zapis "Gmina
Jędrzejów"), krótkiego opisu rwierzęcia" w tym jego rasy/gatunku, wieku, płci, maści,
oznakowania (nr czip), daty przyjęcia, daty ewentualnego opuszczenia, zdjęć nowo przyjętych
zwierząt, Zamawiający uważa zakonięczny. W przypadku kart informacyjnych nie będzie

konieczne ich comiesięczne przekazywanie, ponieważ Zarlawiający nie określiłtego
w SIWZ. Informacje o przeprowadzonych adopcjach powinny być przekarywane do
Wydziału Inwestycji i Utrzymania InfrastrŃtury Technicznej Urzędu Miejskiego w
Jędrzejowie na koniec okresu rozliczeniowego w formie określonej w odpowiedzinapytanie

w4.

Zamańalący przekazuje Wykonawcy mvierzętabezdomne w celu sprawowania nad nimi

właściwejopieki. Zadanie realizowane jest na warunkach określonychw umowie, jednak cały
czasto Zamawiający jest głównym dysponentem, azatym również stroną w zakresie
zawier any ch umów adop cyj nych.

Pytanie 11. §3 ust. 2 proponowanego wzoru 7ai7b umowy w obecnym brzmieniu ma treść:
Zamawiający ma prawo do uzyskiwania od Wykonawcy biezących informacji na temat
realizacji usługi, atakże obserwowania i kontroli Wy.konawcy w trakcie wykonywaniazadań
zleconych przez Wykonawcę oraz wglądu do prowadzonego zestawienia wykonywanych
usług.

Proszę o wyjaśnienielub doprecyzowanie w projekcie umowy na czym miałoby polegać i w
jaki sposób miałoby się odbywac przekazywaniebieżących informacji na temat realizacji
usługi. Zapis dotyczący obserwowania i kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania zadań
zleconych przęz Wykonawcę jest niemożliwy do spełnieniaze względów bezpieczeństwa.
Pracownicy Urzędu na co dzień nie mają kontaktu ze zwierzętami bezdomnymi. W
Schronisku znajdują się w boksach [kojcach] i mają kontakt z opiekunem, który znaich
zachowania.Kńdorazowe wejście na sektor osób postronnych w trakcie wykonywania
czynności ptzezpracowników Schroniska [karmienie, sprzątanie,leczenie w gabinecie]
skutkuje zwiększeniem pobudzeniazwietzęcia i moze prowadzić do dzińńwysoce
niepożądanychzagrńających nie tylko zdrowiu i Zyciu ludzi ale również zdrowiu i życiu
innych zvvierząt. Pobudzenie jednego ze zwierząt eskaluje podobne zachowaniau zvńerząt
znajdujących się w sąsiednich boksach. ZŃem pozostawienie takiego zapisu w projekcie
umowy może skutkować tóżnego rodzajuwypadkami, na które żaden, profesjonalnie
podchodzący do obowiązków wynikających z umowy aprzede wszystkim przepisów
nadrzędnych, podmiot ptowadzący schronisko dla zwierząt nie może przystać.
Co się zaśtyczy wglądu do zestawienia wykonywanych usług to prosimy o podanie
dokładnego zbioru, w który chcieliby Pństwo mieć wgląd. Mając na uwadze SIWZ oraz
projekty obu umów zaMadamy, że chodzić może jedynie o wgląd w dokumentację medyczną
dotyczącą rwierząt pochodzących z terenu Gminy Jędrzejów fszczepieni a, śerylizacje,
kastracje, leczenie]. Prosimy jednak aby było to dokładnie określone, ponieważ na zlecenie
innych podmiotów wykonujemy również inne usługi, które nie podlegają do wglądu, gdyż
znaJil)Ją się tam dane osobowe.
Odp. 11. Przekazywartiebieżących informacji na temat realizacji usługi doĘczy
przekazywania comiesięcznie informacji zawierających wykaz zvvierzątptzebywĄących w
schronisku, pochodzeniazwierzęcia, krótkiego opisu zvńerzęcia. wtymjego rasy/gatunku,
wieku, płci, maści, oznakowania (nr czip), daty przyjęcia, daty ewentualnego opuszczenia,
zdjęć nowo przyjętych zwierząt atakże o ewenfualnie przeprowadzonych adopcjach,
eutanazjach lub upadku zwierzęcia"Ptzez,,obserwację i kontrolę Wykonawcy w trakcie
wykonywania zadań zleconych", Zamawiający rozumie przeprowadzęnie kontroli, o których
mowa odpowiednio dla danej częściprzedmiotu zamówienia w pkt IIL 2.1 ppkt 2.2Lit.h)
SIWZ orazpktlll.2,2" ppkt"2lit. m). SIWZ
ZamawiĄący winien mieć wgląd do dokumentacji medycznej zawierającej informacje na
temat szczepień, sterylizacji, kastracji i ewentualnego leczenia,prowadzonej w związkuz
wykonywa nięm zadań z1 econych
"

Pytanie 12. § 3 ust. 3 proponowanego wzoru umowy 7ai7b w obecnym brzmieniu ma treść:
Zamawiający w ramach kontroli realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo do wejścia, na
teren schroniska w kazdym czasie obowiązywania umowy i dokonania kontroli zwierząt oraz
dokumentacji dotyczącej przetrzymywanych zwierząt w schronisku. Wykonawca zostanie
poinformowany o terminie otaz danych personalnych osób dokonujących kontroli,trza dni
przedplanowaną konlrolą. Jężeli kontrola wykuZe , że z:wierzęta są chore iw złej kondycji to
zostaną one odebrane ze schroniska a leczeniem zostanie obciążony Wykonawca.
Uznamy, że ustosunkowanie do naszego zapytanlazpkt5 wyjaśnirówniez zapis
zamieszczony w umowie.
Dodatkowo niezrozumiĄm jest dla nas dalszaczęśótzn. Jeżęli kontrola wykaże ,że
zwierzęta są chore iw złej kondycji to zostaną one odebrane ze schroniska a leczeniem
zostanie obciążony Wykonawca. Taki prz,vpadek jak przedstawiony powyżej musi skutkować
natychmiastowym rozwiązaniem umowy ze względu na rńące zaniedbanie ze strony
Wykonawcy. Jeśliumowa jestrozwiązana to nie można stosować jej zapisów, gdyż
obowiązują w czasie jej trwania" Zkolei ewentualne pozostawienie częścizwierzątw
przypadku, gdy jedynie częśćjest w złej kondycji to świadomenarażęnie zwierząt na utratę
zdr ow ia lub Zy cia. C o o c zywi ścieskutkuj e w szczęciem p o stępowani a karne go przec iwko
osobom, które taką decyzję podjęły. Prosimy o zweryfikowanie zasadności tego zapisu oraz
jego zmianę lub wykreślenie.
Odp. 12. Patrz odpowiędź na pytanie 5. Kwestionowany przez Pństwa zapis nie ulega
zmianię.
ust. 4 proponowanego wzoru umowy 7ai7b w obecnym brzmieniu ma treść:
Wykonawcazobowiązany jest do prowadzęnia dzińań adopcyjnychzwierząt z terenu gminy
Jędrzejów poprzezposzukiwanie nowych właścicielii spisywanie umów adopcyjnych.
Prosimy o sprecyzowanie naczym miałoby polegać poszŃiwanie nowych właścicieli.
Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż nakłanianie ludzi do adopcji
zwierzątmoże skutkować późniejszym ich porzuceniem. W danej chwili, pod wpływem
nakłaniania, osoba podejmie się opieki, a po namyśleztej opieki ztezygnuje. Za:wszę
skłaniamy się do przemyślanychadopcji wynikającychzpotrzeby serca opiekuna, gotowego
zaoferować swój czas i uczucie bezdomnemuzwierzęciu.
O d p. 1 3. Zamawiaj ący pr zęz p o szukiwani e nowyc h właśc i c i e l i dla zwier ząt bezdomnych,
rozumie prowadzenie akcji promującej adopcję zwierząt ze schroniska oraz umieszczenie na
stronie intemetowej wszystkich objętych opieką zwieruątpochodzących z terenu Gminy
Jędrzejów (z wyjątkiemzńerząt chorych bądź agresyłłrych). ZĄęciazwierzątpowinny
zawierac krótki opis informujący o wieku, płci, oruzprzeprowadzonych zńiegach
(sterylizacj i lub kastracj i).

Ętanie 13. §3

Pytanie 14. §7 ust 3 wzoru umowy 7ai7b w obecnym brzmieniu ma treść:
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeliZamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowięańwobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Prosimy o wyjaśnienieintencji Zamawiającego.w kwestii łamaniaprawa. JeśliWykonawca
zawtadomi Zamawiającego, że zostńy mu cofnięte pozwolenia na prowadzenie Schroniska, a
co zatym idzie nie będzie mógł świadczyćusług na podstawie zawartej umowy to dlaczego
nie ma moźliwościrozwiązaniaumowy w trybie natychmiastowym?

W takim przypadku, obowipkiemZamawiającego jest natychmiastowy odbiór zwierzątfpatrz
proponowanazmiana i wyjaśnieniaw pkt 15 zapytania)Znięwiadomych nam względów Urząd Gminy Jędrzejów w osobie Burmistrza zarńerza
wbrew przepisom przetrzymywaó zwierzęta w nielegalnym miejscu ich gromadzenia [po
cofnięciu zezwolenia" taki właśniestatus będzie miało dotychczasowe schronisko]" Czy zatem
równięż Burmistrz Miasta Jędrzejów będzie ponosił konsekwencje takiego stanu i ponosił
kosźy kar nakładany ch przez różne instytucj e na Wykonawcę?
Proponujemy zmianę polegającą na wykreśleniu treścitego punktu z rrmowy równoczesnym
zrównaniem w prawach Zamawiającego i Wykonawcy opisanego w pkt 15 niniejszego
zapytania.
Proponujemy równiez:
. mozliwośćrozwięania umowy w kazdym terminie zapotozlJlTlieniem stron.
o Możliwośćwypowiedzęnia umowy przęzkażdąze stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
Odp. 14. ,,Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeliZamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych okolicznościnie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązń wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach."
Ww zapis mówi źe Wykonawcamoże odstąpió od umowy, w przypadku zawiadomienia go
przezZamavłiającego,iżwobec zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązańwobec Wykonawcy np. zobowiązańftnartsowych. W tym
przypadku Wykonawcamożę odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zawiadomienia
Zamawiającego o wystąpieniu takiego faktu.
W odniesieniu do rozwiązarńa rrmowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku cofnięcia
Wykonawcy pozwolenia na prowadzenie schroniska, taki przypadek znajduje się w §7 ust. 2
wzorów umowy.
Wobec povłyższego §7 wzorów rrmowy pozostają w obecnym brzmieniu.
9 ust 1 lit a) i lit b) wzoru umowy 7ai7b w obecnym brzmieniu ma treść:
Zamawiający zastrzega sobię prawo do zmiany treści umowy wskutek:
A)Wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidziec na etapie postepowania o
udzielenie zamówieniainaetapie podpisania umowy lub wystąpienie, których nie zaleĘ od
woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego"
B)wprowadzeniazmian przepisów prawnych (w tym przepisów prawa miejscowego),
mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w szczególności mających wpływ na
zal<tes zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego lub na wysokośćwynagrodzenia
Wykonawcy określonego niniejszą umową. Szanowni Państwo, takie zastrzężenie powoduje,
ze Wykonawca jest zmuszony do wykonywania usługi, która możę nie być dla niego
opłacalną. Przetargi organizowane są po to, by w ramach założeń brzegowych wyłonić
najlepszego Wykonawcę. W SIWZ określone są wymagania, które dany przedsiębiorca
powinien spełnić. To na ich podstawie zg).aszają się chętni do wzięcia udziału w postępowaniu
przetargowym. Jeślite warunki się zmienią byó może wyłoniony przedsiębiorca nie będzie
chciał konturować umowy, która może być dla niego niekorzystna.
Proponowa na zmiana zapi su
W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzięó na etapie
postepowania o udzielenię zamowienia i na etapie podpisania umowy lub wystąpienie, których

Ętanie 15. §

nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publiczrego, albo zmiany te są
korzystne dla Zamawiaj ącego lub w przypadku wprowadzenia zmian przepisów prawnych (w
tym przepisów prawa miejscowego), mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w
szczegolności mających ovpływ na zakres zobońązń Wykonawcy lub Zamavłiającego lub na
wysokośćwynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą rrmową strony dop1,1szczają
możliwośćzmiany treściumowy.
Odp. 15. Zgodńe z art. I44 ust. 1 ustawy Prawo zanówięńpublicznych - zakazĄe się
istotnych zmianpostanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiarty te zostaĘ przewidziarte w ogłoszeniu o
zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia [...].
Przedmiotowy zapis §9 ust 1 lit a) i lit b) wzoru umowy 7ai7b zostń wprowadzony w
rwiązku zWżą przytoczonym art. 144 ust" 1 ustawy i daje możliwośćwprowadzenia zmiarl
w umowie w przypadkach opisanych w przedmiotowym paragrafie.

Pytanie 16. Pkt III2.ż ust. 2 lit. 0 SIWZ ma treść:
Zapewnienie zńerzętom opieki weterynaryjnej przez co naleĄ rozumieć kontrolę stanu
zdrowia, 1 5 dniową kwarantannę nowo przybyłych zwierząt, odrobaczenie, szczepienia
spełniające wymagania określone przepisami szczególnymi,leczenie, sterylizację, kastrację, w
szczególnych przypadkach, nierokuj ących wyleczeniem z medyc znego punktu widzeniaeutanĄ ę z,łvierzęcia i ńylizacj ę zwłok.
Wszystkie w/w czynności winny być dokonywanewzęz osoby wykwalifikowane. Kużdy
przypadek eutartĄi musi być udokumentowany notatką sporządzonąprzezlękarza
weterynarii. Informacj a o kazdej przeprowadzonej eutanĄi winna być przekazywana do
Urzędu miejskiego w Jędrzejowie na koniec okresu rozliczeniowego.
Poprosimy o sprecyzowanie w jakiej formie miałoby się to odbywać przekazywanie
informacj i o każdej przeplowadzonej eutanazji.
Odp. 16. Patrz odpowiełźna pytanie 2.
III2.2 ust.2 lit. g) SIWZ matreść:
Oznaczente zwlerzęcia mikroczipem identyfikującym orazprowadzenie ewidencji zvńerzątz
uwzględnieniem informacji o pochodzeniuzwierzęcia, opisu mvieruęcia" w §m jego rasy,
szacunkowego wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia nowych zwierząt vłraz z
dokumentacją fotograficzną, daty ewentualnego opuszczenia, daĘ śmierciz podaniem
przyczyny. Dane te wykonawcazobowiązany jest przedkŁadać ZamawiĄącemu na koniec

Ętanie

17. Pkt

zliczeniowe go.
Nasze uwagi są takie same jak w pkt 16, dlatego vznalTLy odpowiedź udzieloną do tego
punktu.
Odp. 17. Patrz odpowiedź na pytanie 4 otaz pytanie 16"
okre su

ro

Pytanie 18. Pkt III2.2 ust. 2 lit" j) SIWZ ma treść:
Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku podejrzenia lub
stwierdzenia wścieklizny lub innej choroby zakńnej u nowo przyjętych zwierząt.
Proponujemy usunięcie zapisu dotyczącego wścieklizny, gdyż obowiązek ten ciĘy na
Zamaw iaj ącym, który zajmuj e si ę o dł o wem b ezdomn y ch zsiter ząt
Jeślichodzi o inne choroby zakaźne to kużde schronisko, współpracujące na stałe z lekarzem
weterynarii zna procedury, które musi wykonać w przypadku rozpoznania, apóźniej
potwierdzenia odpowiednimi badaniami przypadku wystąpienia choroby zakńnej"
Odp. 18. Odłowione zwierzętazostanąprzekazywane do schroniska prowadzonego przez
Wykonawcę po przeprowadzonym badaniu weterynaryjnymzzałożonąksiĘeczką zdrowia,
"

a więc również po ewentualnie przeprowadzonej obserwacji w kieruŃu wścieklizny.
Powyzszy zapis dotyczy sytuacji zvvierząt nowo przybyłych do schroniska, u których na
miejscu tj. w schronisku Wykonawcy, zachodzi podejrzenie wystąpienia wścieklizny lub innej
choroby zakńnej.

19. Pkt III2.zust. 2 lit. k) SIWZ ma treść:
prowadzenie dzińń adopcyjnych zńerząt z terenu gminy Jędrzej ów poprzęz poszukiwanie
nowych właścicielii spisywanie umów adopcyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do:
- prowadzenia dokumentacji osób, które adoptowĄ rwierzętaiprzekazawartie kserokopii
umów na wniosek Zamawialącego.
Taki sam zapis znĄduje się w Pkt III.2.I ust.2 pkt 2.2lit. f) SIWZ. Uznamy, ze odpowiedżna
punkt 3 naszego zapytariabędzie tozsama z udzięleniem odpowiędzina niniejszy punkt.
Odp. 19. Patrz odpowtedź na pytanie 3.

Ętanie

Pk1 III2.2 ust. 2 lit. n) SIWZ ma treść:
Zamawiający wymaga aby WykonawcaprzetrzymywŃ w jednym boksie (pomieszczeniu)
maksymalnie 5 psów - dotyczy wyłącznie zńerząt dorosłych (psów i samic bez młodych)"
Sugerujemy zmiarry tego zapisu bybyław zgodzie zRozporządzeniem oraz Instrukcją
Główne go Lekarza Weterynarii.
Odp. 20. Powyzszy zapispozostaje bez zmiarlponiewaz jest to jedno z kryteriów wyboru

Ętanie 20.

oferty"

Ętanie 21.PktIII2.2

ust, 2 lit. o) SIWZ ma treść:
Zamawiający nie będzie ponosił kosźów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie
innych podmiotów lub osób trzecich fftzycznych].
Ten zapis jest niezgodny z przepisem nadrzędnym tj. Ustawą o ochronie mvierząt, w której art.
9a jasno określa,kto ma obowiązek zgłosic porzucone zwierzę. Natomiast art.11 ust.1
wspomnianej Ustawy nakłada obowiązek zapewnienia opieki bezdomnvm zwieruętomna
gminy.
Zatem po uwzględnieniu przepisów nadrzędnych ten zapis powinien zostać usunięty zSIWZ.
Odp. 21. Zasady opieki nad zulięrzętami bezdomnymi na terenie gminy Jędrzejów zostały
jasno określone w,,Programie opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku", gdzie znajduje się
informacja o sposobach odławiania bezdomnychzwierząt" Zptograrrtu wynika, że bezdomne
zwierzętapowinny byc zgŁaszane do Wydziału Inwes§cji i Utrzymania Infrastruktury
Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie lub Strży Miejskiej.
Zgłoszenia o konieczności odbioru odłowionego bezdomnego zwierzęcia będą następnie
przekazywane,ptzez uprawnione osoby do schroniska Wykonawcy. Zapis ten jest konieczny
zuwagi na uniknięcie sytuacji, oddawania do schroniskazlvierząt które posiadają właścicieli.

Pytanie 22. Pkt IIl2"3 ust" 3 SIWZ ma treść:
Wykonawca winien posiadać pozytywna opinię właściwegoInspektora Weterynarii
potwierdzająca spełnianie wymaganych przy prow-adzerriu przedmiotowej działalności
w,arunków weterynaryj nych.
Dokurnerrtem potrvierdzając.vm spełnianie rł,ymagań w-eterynaryjnyclr jest decyzja wl,starłiana
pt,z.et, rłłaściw,ego
terytcxiaInie Por,ł,iatorvego Inspektora Weterynarii skutkująca łradaniem nr

weterynaryjnego. Prosimy o odpowiedź czy ten dokument Państwa usatysfakcjonuje, czy też
oczekuj ecie wystawienia opinii przez PLW.
Odp.22. Wystarczającabędzie decyĄawydana przęz właściwegoterytorialnie Powiatowego
Lekarza Weterynarii.

Pytanie 23. §1 ust 10 wzoru umowy 7b w obecnym brzmieniu ma treść:
Wykonawcazobowiązuje się do przetrzymywania w jednym boksie (pomieszczeniu)
maksymalnie....... Psów. CzyumieszczĄącwewzorzę umowy 7bwlw ust.10 Zamawiający
uwzględnił treść§ 2 ust 3 RozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia23
czerwca 2004 roku w sprawie szczegołowych wymagń weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dlazwierząt? Czry zavłafte w w/w Rozporządzeniu obowiązki w ocenie
Zamawiającego korespondują zrozmieszczeniemnvierząt zaproponowanym przez
Zamawiającego we wzorze umowy 7b?
Odp. 23. Patrz odpowiedź na pytanie 7
"

Pytanie 24. §1 ust 4 wzoru umowy 7a w obecnym brzmieniu ma treść:
Wykonawcazobowięuje się do przetrzymywania w jednym boksie (pomieszczeniu)
maksymalnie ... ". ". Psów.
Czy umieszczającwęwzorzę umowy 7awlw ust.4 Zalrtawiający uwzględnił treść§ 2 ust 3
RozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniaZ3 czerwca2004 roku w sprawie
szczegółovłych wymagń weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla mvięrząt? Czy
zawartę w w/w Rozporządzeniu obowiązki w ocenie Zamawiającego korespondują z
rozmieszczeniem zwierząt zaproponowanymprzezZamawiĄącego we wzorze umowy 7a?
Odp.24. Patrz odpowiedźpytanie 7.
Pytanie 25" Pkt.III.2.3.pkt 6 SIWZ Wymagania wspólne dlakużdej z częściw obecnym
brzmieniu ma treść:
Zatnawiający zastrzega sobie możliwośćkontroli zatrudnieniawlw osób przez cały okres
realizaili wykonywanychprzez nich czynności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w
szczególnościpoptzezwezwanie Wykonawcy do okazania dokumentówpotwierdzających
zatrudnienie tj. umów o pracę lub dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i
należnych podatków ztytńu zatrudnienia. Wykonawca będzie zobowięarry przedstawió te
dokumenty w terminie określonym przezZamawiającego nie krótszym niZ 5 dni od daty
ottzymariawezwania.
Czy zarnawiająey posiada uprawnienia kontrolne pozwalające jemu na ocenę zatrudnienia
osób wykonujących czynności w zakresie opieki nad zńerzętami przęz caĘ okres realizacji
wykonywan y ch pr zez nich czynnościprzy wykonywaniu przedmiotu zamówienia?
Czy statuując w siwz w/w uprawnieniazamawiający nie wchodzi w kompetencje inspekcji
pracy?

Czy podmioty dokonujące kontroli ze strony zamawiającego posiadają niezbędne
doświadczenie i kompetencje w zakłesie opieki nad zwietzętami?
Czy podmioty dokonujące kontroli ze strony zamańĄącego posiadają niezbędne
doświadczenie i kompetencje w zakresie oceny zatrudnienia osób?
W oparciu o jakie miemiki zamawiający będzie dokonywał kontroli oceny zatrudnienia osób
wykonujących czynności w zakresie opieki nad,zvńerzętami ze strony wykonawcy?
Odp. 25. Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawtający określa w opisie przedmiotu
zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnieniaprzezwykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przęz
zamavlrlaJącego czynności w zakresie realtzacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności

polega na wykonywaniu pracy w sposób określonyw art. 22 §1 ustawy z dnia26 częrwca
l97 4 r " * Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz, 1502, z późn. zm.).
Biorąc pod uwagę pov,ryższy zapis, ustawodawca zobligowałZalnańających do stosowania
przedmiotowego wymogu.
Dodatkowo należy nadmienić, iż zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 8a lit b). ustawy pzp, w rwięku
z art.29 ust. 3a ustawy pzp, ustawodawca zobligował również Zamańających, do określenia
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jako jeden zwmaganych elementów
SIWZ) uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia ptzez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji zlqy'.ńu niespełnienia tych

wymagń.

Zapisy w SIWZ dotyczące kontroli zatrudnienia osób, stanowią wypełnienie obowiązku
ustawowego wynikającego z treściart. 36 ust" 2 pkt. 8a lit b). ustawy pzp w mvięku z art.29
ust. 3a ustawy pzp.
Miernikiem kontroli oceny zatrudnienia osób, będzie liczbaosób zatrudnionych ptzez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności w
zakresie opieki nad zwierzętami, vłykazanaprzez Wykonawcę, w terminie nie dłuZszymniZ 5
dni od daty podpisania umowy

Pytanie 26. Pkt.III.Z.3. pkt5 SIWZ Wymagania wspólne dla każdej zczęściw obecnym
brzmieniu ma treść:
WykonawcanĄpóźniej w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany
do przedstawięniaZarnawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób
wykonujących czynności określone w powyższym pkt. 4. tj.:
a). kopii umów o pracę lub
b). dokumentu,,Potwi ęrdzęnia zawar cia umowy o pracę" sporządzonego wg zńącznlka nr 9
do niniejszej SIWZ"
Czy zarrtawiający uwzględnił okoliczność, iż umowy z podmiotami zatrudnianymi u
Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ?
Czy zarlawiający uwzględnił okoliczność, iz umowy z podmiotami zatrudnionymi u
Wykonawcy zawierajądane osobowe ?
Czy zamawiający uwzględnił okoliczność, iż wykona,wcamoże nie otrzymac zgody na
przetwarzartie w zakresie innym, niżzwiązanp z wykonywaniem umowy o pracę ?
Mając nauwadze powyzsze proszę o ustosunkowanie się do wyżęj przedstawionych sugestii
oddzielnie dla kazdego z podpunktów.
Odp" 26. Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający określa w opisie przedmiotu
zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnieniaprzez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przęz
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określonyw art" 22 §1 ustawy z dnia26 częrwca
I97 4 r. - Kodeks pracy (Dz"U. z 2014 r. poz. 1 502, z późn" zm.)
Biorąc pod uwagę povłyższy zapis, ustawodawca zobligowŃ Zamawiających do stosowania
"

przedmiotowego wymogu"
Dodatkowo należy nadmienió, iż zgodnie z art.36 ust. 2 pkt. 8a lit a). ustawy pzp, w związku
z art.29 ust" 3a ustawy pzp, ustawodawca zobligował równiez Zamawiających, do określenia
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia fiako jeden zrymaganych elementów
SIWZ) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art" 29 ust.3a"
Zapisy w SIWZ dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, stanowią
wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego ztreści art.36 ust. 2 pkt. 8a lit a)" ustawy
pzp w związku z art.29 ust, 3a ustawy pzp.
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W przypadku wystąpienia okoliczności zvłiązanej z informacjami stanowiącymi tajemnicę
przedsiębiorstwa, zastosowanie mają postanowienia art. 8 ust. 3 ustawy pzp.
W kwestii danych osobowych, Zamańający informĄe, iZ Wykonawc a może spełnić
wymaganie, o którym mowa w rozdz" III pkt. III.2.3. ppkt. 5 SIWZ w dwojaki sposób tj.:
- poprzez złożenie kopii umów o pracę lub
-poprzezzłożęnie dokumentów,,Potwierdzęniazawarciaumowy o prace", którego wzór
stanowi zńączniknr 9 do SIWZ.
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