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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119970-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi weterynaryjne
2022/S 046-119970

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 003872657
Adres pocztowy: Floriańska 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-019
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Nawalany
E-mail: biuro@schronisko.krakow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ktoz.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ktoz.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla 
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla zwierząt
Numer referencyjny: PN-Sch 1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
85200000 Usługi weterynaryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki 
weterynaryjnej świadczone dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Krakowie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Rybna 3, 30-254 Kraków oraz miejsca wykonywania zabiegów, 
konsultacji i diagnostyki, którymi dysponuje wykonawca.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym specyfikacja zamawianych usług i ich wymiar) określa 
załącznik 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe kadry / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Rabat na nadzwyczajne usługi podobne / Waga: 10%
Cena - Waga: 50%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2022
Koniec: 30/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca prowadził zakład leczniczy dla zwierząt, wpisany do ewidencji zakładów 
leczniczych dla zwierząt, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24), o statusie lecznicy weterynaryjnej lub kliniki weterynaryjnej w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 3-4 ww. ustawy.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 2 do SWZ 
(projektowane postanowienia umowy).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, poprzez portal przeznaczony do składania ofert - https://
miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/. Zamawiający, najpóźniej 
przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w Rozdziale VIII SWZ.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Przepisy 
dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. 
Terminy wniesienia odwołania są następujące: 1) Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których 
wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2022
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