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Dotyczy: Opieki nad bezdomnymi zwierzętami z ternu Gminy Rawa Mazowiecka
Informujemy, że 16.11.2017r. otrzymaliśmy pismo od Wykonawcy dotyczące
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. Art. 38
ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedstawiamy treść
zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiającego:
Pytanie 1
Co zamawiający rozumie pod pojęciem wprowadzenia do międzynarodowej bazy psów? Jaką
bazę międzynarodową ma na myśli Zamawiający. Czy gmina zdaje sobie sprawę, że nie jest
właścicielem zwierząt a jedynie sprawuje nad nimi opiekę ? schronisko również nie jest
właścicielem zwierząt, zatem kogo winno się wprowadzić do międzynarodowej bazy jako
właściciela zwierzęcia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie może wskazać konkretnej bazy. Chodzi o każdą bazę o zasięgu
międzynarodowym w którą wpisuje się nr Chipa zwierzęcia celem jego identyfikacji. Gmina
jako podmiot, ustawą ochronie zwierząt, zobligowany do opieki nad bezdomnymi zwierzętami
będąca posiadaczem tych zwierząt do dnia wyadoptowania powinna zostać
w przedmiotowej bazie podana jako posiadacz/ właściciel.
Pytanie 2
Czy Zamawiający przewiduje odławianie bezdomnych zwierząt przez schronisko ? Czy
zamierza sam dostarczyć zwierzęta odłowione do schroniska, z którym zawarł umowę po
rozstrzygnięciu zamówienia publicznego?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
odławiania bezdomnych zwierząt. Zamawiający ma podpisaną umowę z przedsiębiorcą
posiadającym w tym zakresie stosowne uprawnienia.
Pytanie 3
Czy Zamawiający przewiduje przeniesienie zwierząt ze schroniska, z którym dotychczas ma
podpisaną umowę po jej zakończeniu? Jeśli tak proszę o wskazanie liczby zwierząt do
przetransportowania na dzień składania ofert.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego postępowania przeniesienia
schroniska zwierząt przebywających w schronisku na dzień dzisiejszy.
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Pytanie 4
W związku z umieszczeniem wskaźnika adopcji (rozdział13 ust 3 SIWZ), jako kryterium
wyboru oferty dla zamówienia, wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być obliczony i
podany w ofercie oraz w umowie deklarowany wskaźnik adopcji, mając na uwadze, że ilość
zwierząt jakie w przyszłości zostaną zaadoptowane nie da się przewidzieć .Jest ona zależna
od nieprzewidywalnych czynników, takich jak popyt zainteresowanie osób chcących
zaadoptować zwierzę, wiek zwierzęcia, jego zdrowie, jego aparycja, oraz czynniki
subiektywne osoby adoptującej, wielkość kształt rasa preferencje. Z tych powodów brak jest
możliwości podania wiążącej Wykonawcę wartości, a wskaźnik ten jest niejasny i
nieprecyzyjny oraz sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, co narusza w naszej
ocenie art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jest sprzeczne z art. 58 § 2 w
związku z art. 3531 Kodeksu cywilnego.
Wskazujemy również, że zamawiający nie podał w stosunku dwojakiej liczby zwierząt ma
zostać obliczony deklarowany wskaźnik adopcji. Przyjmowana liczba zwierząt wg stanu
nadzień składania pytania wynosi 0 szt, ale może ulec zmianie w okresie trwania umowy, a
wskaźnik wyrażany w % musi zawierać stałą podstawę.
Wnosimy o przedstawienie stanowiska Zamawiającego, co do powyższych argumentów i
wyjaśnienia (w sposób pewny) sposobu traktowania tego elementu kryterium wyboru oferty,
tym bardziej, że ma on istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przetargu oraz ma być również
spełniany w okresie 3 miesięcy trwania umowy, a jest on nieprecyzyjny i liczba zwierząt,
będąca podstawą wskaźnika w tym czasie może dowolnie ulegać zmianie.
Odpowiedź:
Zamaiwjący precyzyjnie określił podstawę od jakiej ma byćliczony procent adopcjij tj: „liczba
zwierząt przyjętych do schroniska w danym kartale”. Licba ta jest oczywiście zmienna ale w
oparciu oliczbę zwierząt podanych w SIWZ jaką rocznie zamawiajacy odławia na terenie
gmminy Rawa Mazowiecka tj. 90 psów można dość precyzyjnie oszcować jaka będzie ta
wartość celem określenia wielkości zobowiązania. Natomiast w trakcie realizacji zamówienia
procent adopcji będzie liczony od liczby faktycznie przyjętych do schroniska psów w danym
i każdym kwartale obowiązywania umowy.
Co do sposobu obliczenia przez Wykonawcę wskaźnika adopcji jaki ma być podany w
ofercie Zamawiający zakłada, że racjonalny Wykonawca w oparciu o dotychczasowe
doświadczenie sytuację na rynku ilość zwierząt w schronisku oszacuje próg adopcji który jest
w stanie zrealizować.
Mając na względzie powyższe odpowiedzi Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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