
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający: Gmina Lublin
Adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres do korespondencji: Plac Litewski 1, 20-080 Lublin 

          Godziny pracy: 7:30 – 15:30

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie  przeprowadzone  jest  w  oparciu  o  art.  138o  ustawy  z  dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze  zm)  zwanej  dalej  ustawą  oraz  Rozdział  6a  Regulaminu  postępowania  przy
udzieleniu zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu
obowiązków  członków  komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do
Zarządzenia Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm.

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz liczba części zamówienia, na którą wykonawca
może złożyć ofertę oraz maksymalna liczba  części,  na które zamówienie może
zostać udzielone temu samemu wykonawcy

3.1. Przedmiotem zamówienia  jest  czipowanie  psów oraz  sterylizacja/kastracja
psów i kotów właścicielskich i kotów wolno żyjących – XX części.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje: 

Część I – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właściciel-
skich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie lecz-
niczym dla zwierząt, zlokalizowanym w następującej jednostce administracyjnej 
miasta: Dzielnica Czechów Północny; 

Część  II  – Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów
właścicielskich  (których  właściciele  mieszkają  na  terenie  Miasta  Lublin),  w
zakładzie  leczniczym dla  zwierząt,  zlokalizowanym w jednej  z  następujących
jednostek  administracyjnych  miasta:  Dzielnica  Czechów  Południowy  lub
Dzielnica Wieniawa;

Część III – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właściciel-
skich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczni-
czym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych
miasta: Dzielnica Ponikwoda lub  Dzielnica  Kalinowszczyzna lub  Dzielnica  Stare
Miasto;
Część IV – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
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cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w następujących jednostek administracyjnych
miasta: Dzielnica Hajdów-Zadębie lub Dzielnica Tatary;
Część V – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właściciel-
skich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczni-
czym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych
miasta: Dzielnica Bronowice lub Dzielnica Felin;
Część VI – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Kośminek lub Dzielnica Głusk lub Dzielnica Abramowice;
Część VII –  Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Dziesiąta lub Dzielnica Za Cukrownią lub Dzielnica Wrotków
lub Dzielnica Zemborzyce;
Część VIII – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Śródmieście lub Dzielnica Rury lub Dzielnica Konstantynów;
Część IX – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Czuby Północne lub Dzielnica Czuby Południowe lub Dziel-
nica Węglin Południowy lub Dzielnica Węglin Północny;
Część X – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właścicielskich (któ-
rych właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica
Sławin lub Dzielnica Sławinek lub Dzielnica Szerokie.

Część XI – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta  Lublin)  w  zakładzie  leczniczym  dla  zwierząt,  zlokalizowanym  w
następującej jednostce administracyjnej miasta: Dzielnica Czechów Północny 
Część XII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt, zlokalizowanym w jednej z
następujących  jednostek  administracyjnych  miasta:  Dzielnica  Czechów
Południowy lub Dzielnica Wieniawa,
Część XIII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica  Ponikwoda  lub  Dzielnica  Kali-
nowszczyzna lub Dzielnica Stare Miasto,
Część XIV – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w następujących jed-
nostek administracyjnych miasta: Dzielnica Hajdów-Zadębie lub Dzielnica Tatary,
Część XV – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Bronowice lub Dzielnica Felin,
Część XVI – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
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Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Kośminek lub Dzielnica Głusk lub
Dzielnica Abramowice,
Część XVII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Dziesiąta lub  Dzielnica  Za Cu-
krownią  lub  Dzielnica  Wrotków  lub  Dzielnica  Zemborzyce,
Część XVIII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na tere-
nie Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z nastę-
pujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica  Śródmieście  lub  Dzielnica
Rury lub Dzielnica Konstantynów,
Część XIX – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica  Czuby Północne lub  Dzielnica
Czuby Południowe lub Dzielnica Węglin Południowy lub Dzielnica Węglin Północ-
ny,
Część XX – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie Miasta Lu-
blin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jedno-
stek administracyjnych miasta: Dzielnica Sławin lub Dzielnica Sławinek lub Dzielnica Sze-
rokie.

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu określa:

        - dla części I-X załącznik nr 1a do ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu 
zamówienia

        - dla części XI-XX – załącznik nr 1b do ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu
zamówienia

CPV- 85200000-1 Usługi weterynaryjne

         85210000-3  Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych           

3.5.  Zamawiający  w niniejszym postępowaniu  dopuszcza możliwość składania  ofert
częściowych na wykonanie zamówienia wg. niżej podanego podziału: 

Część I – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właściciel-
skich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie lecz-
niczym dla zwierząt, zlokalizowanym w następującej jednostce administracyjnej 
miasta: Dzielnica Czechów Północny; 

Część  II  – Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów
właścicielskich  (których  właściciele  mieszkają  na  terenie  Miasta  Lublin),  w
zakładzie  leczniczym dla  zwierząt,  zlokalizowanym w jednej  z  następujących
jednostek  administracyjnych  miasta:  Dzielnica  Czechów  Południowy  lub
Dzielnica Wieniawa;

Część III – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właściciel-
skich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczni-
czym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych
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miasta: Dzielnica Ponikwoda lub  Dzielnica  Kalinowszczyzna lub  Dzielnica  Stare
Miasto;
Część IV – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w następujących jednostek administracyjnych
miasta: Dzielnica Hajdów-Zadębie lub Dzielnica Tatary;
Część V – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właściciel-
skich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczni-
czym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych
miasta: Dzielnica Bronowice lub Dzielnica Felin;
Część VI – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Kośminek lub Dzielnica Głusk lub Dzielnica Abramowice;
Część VII –  Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Dziesiąta lub Dzielnica Za Cukrownią lub Dzielnica Wrotków
lub Dzielnica Zemborzyce;
Część VIII – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Śródmieście lub Dzielnica Rury lub Dzielnica Konstantynów;
Część IX – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właści-
cielskich (których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie
leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyj-
nych miasta: Dzielnica Czuby Północne lub Dzielnica Czuby Południowe lub Dziel-
nica Węglin Południowy lub Dzielnica Węglin Północny;
Część X – Czipowanie psów i sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właścicielskich (któ-
rych właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica
Sławin lub Dzielnica Sławinek lub Dzielnica Szerokie.

Część XI – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta  Lublin)  w  zakładzie  leczniczym  dla  zwierząt,  zlokalizowanym  w
następującej jednostce administracyjnej miasta: Dzielnica Czechów Północny 
Część XII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt, zlokalizowanym w jednej z
następujących  jednostek  administracyjnych  miasta:  Dzielnica  Czechów
Południowy lub Dzielnica Wieniawa,
Część XIII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica  Ponikwoda  lub  Dzielnica  Kali-
nowszczyzna lub Dzielnica Stare Miasto,
Część XIV – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w następujących jed-
nostek administracyjnych miasta: Dzielnica Hajdów-Zadębie lub Dzielnica Tatary,
Część XV – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
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Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Bronowice lub Dzielnica Felin,
Część XVI – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Kośminek lub Dzielnica Głusk lub
Dzielnica Abramowice,
Część XVII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Dziesiąta lub  Dzielnica  Za Cu-
krownią  lub  Dzielnica  Wrotków  lub  Dzielnica  Zemborzyce,
Część XVIII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na tere-
nie Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z nastę-
pujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica  Śródmieście  lub  Dzielnica
Rury lub Dzielnica Konstantynów,
Część XIX – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie
Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następują-
cych jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica  Czuby Północne lub  Dzielnica
Czuby Południowe lub Dzielnica Węglin Południowy lub Dzielnica Węglin Północ-
ny,
Część XX – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie Miasta Lu-
blin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym w jednej z następujących jedno-
stek administracyjnych miasta: Dzielnica Sławin lub Dzielnica Sławinek lub Dzielnica Sze-
rokie.

3.6. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać
w ofercie warunki wykonania każdej części zamówienia oddzielnie.

3.7.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umów  o  pracę  osób
wykonujących czynności polegające na czipowaniu  psów,  wykonaniu  zabiegów
kastracji  i  sterylizacji  zwierząt  oraz  zapewnieniu  właściwej  opieki  weterynaryjnej
pooperacyjnej, do czasu przekazania zwierzęcia właścicielowi.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

5.1.2.1. kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

5.1.2.2. sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  w  odniesieniu  do  tego
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warunku  Zamawiający  nie  określa  minimalnych  poziomów
zdolności;

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

5.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
5.2.1. Podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i  szczególne  okoliczności  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody
przedstawione na podstawie pkt 6.1.1.2.

5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia,
że  jego  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie
zakłóci konkurencji.

5.5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.5.1. w zakresie określonym w pkt 5.1.2.1 posiadanie:

5.4.1.1.  wpisu  do  rejestru  zakładów  leczniczych  dla  zwierząt,  który
prowadzony  jest  przez  Lubelską  Izbę  Lekarsko  –  Weterynaryjną
(podstawa prawna art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach
leczniczych dla zwierząt Dz.U.2019.24 t.j.),

5.4.1.2.decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
wyrażającego zgodę  na posiadanie  -  w celach  medycznych  -  środków
odurzających  i  psychotropowych  (podstawa  prawna  ustawa  z  dnia
08.05.2019 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 t.j.). 

5.5.2. w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3. wykazanie się:

5.5.2.1.  dysponowaniem zakładem leczniczego dla  zwierząt na terenie
danej  części,  na którą Wykonawca składa ofertę  ,  który  wyposażony  
jest w:

a) gabinet zabiegowy   
b)  pomieszczenia  do  okresowego  przetrzymywania  zwierząt  po
zabiegach,
c) dla części I-X co najmniej 2 stanowiska stacjonarne pooperacyjne ( dla
każdej części oddzielnie)
dla części XI-XX co najmniej 4 stanowiska stacjonarne pooperacyjne ( dla
każdej części oddzielnie)
Uwaga:

Wykonawca  składając  ofertę  na  więcej  niż  jedną  część  winien
wykazać  dysponowanie  stacjonarnymi  stanowiskami
pooperacyjnymi  dla  każdej  z  części  osobno  np.  Wykonawca
składający ofertę na część I i XI winien wykazać dysponowanie min. 6
stanowiskami stacjonarnymi pooperacyjnymi
d)  aparaturę  i  sprzęt  niezbędny  do świadczenia  usług  weterynaryjnych
objętych przedmiotem zamówienia. 

5.5.2.2.  dysponowaniem minimum 1 osobą legitymującą się dyplomem
lekarza  weterynarii,  posiadającą  prawo  wykonywania  zawodu  oraz  co
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najmniej  1  rocznym  doświadczeniem  w  pracy  w  zawodzie  lekarza
weterynarii.

5.6. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.7.1. warunki  udziału  w  postępowaniu,  muszą  zostać  spełnione  przez
Wykonawców łącznie.

5.7.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.

6. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. Informacje składane wraz z ofertą.  

6.1.1. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  w
celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

6.1.1.1. Informacja  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2).

6.1.1.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i  14 oraz 16–20 może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody
wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub
naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu
postępowaniu  Wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie
stosuje  się,  jeżeli  wobec  Wykonawcy,  będącego  podmiotem
zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.1.1.3. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów,  musi  udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując
zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów,  w szczególności  przedstawiając zobowiązanie  tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
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na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  W  celu  oceny,  czy
Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym
należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy
stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w
szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu
zamówienia publicznego; 

d) czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w
odniesieniu  do  warunków udziału  w  postępowaniu  dotyczących
wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane
zdolności dotyczą.

6.1.2. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia:

6.1.2.1. oświadczenie  wymagane  w  pkt  6.1.1.1.  winien  złożyć  każdy
wykonawca.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków
udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w
zakresie,  w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia.

6.1.2.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt  6.1.1.3. winny być
złożone wspólnie przez Wykonawców.

6.1.3. Oświadczenie,  o  którym mowa w pkt  6.1.1.1 składa się,  pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.

6.1.4. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w pkt 6.1.1.3. składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.1.5. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio
wykonawca,  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów  lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

6.1.6. Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem następuje  przez  opatrzenie
kopii  dokumentu  lub  kopii  oświadczenia,  sporządzonych  w  postaci
papierowej, własnoręcznym podpisem.

6.1.7. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
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6.2. Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  
informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5,  przekazuje  zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia.

6.2.1. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  oświadczenie  wymagane  w  pkt  6.2  winien  złożyć  każdy
Wykonawca.

6.2.2. Oświadczenia, o których mowa w w pkt 6.2 składane są w oryginale. 

6.2.3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.

7.1. W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6 oraz 10.5.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do
zamawiającego:

a) za pomocą telefaksu na nr 81 466 30 01

b) drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@lublin.eu

c) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r.  -  Prawo pocztowe na adres:
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski
1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
pozostawiając  w  pojemniku  zlokalizowanym  w  Urzędzie  Miasta
Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu
Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

7.3. W zakresie przekazywania korespondencji w sposób określony w pkt 7.2 ppkt b):

7.3.1. Zamawiający  dopuszcza  w  szczególności  następujący  format
przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. 

7.3.2. Zalecana wielkość załączników nie powinna przekraczać 25 MB.

7.4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
przez  wykonawcę  powinny  być  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do
występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę
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uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę
umocowaną  przez  wykonawcę.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

7.5. Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  dotyczących  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu
niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  2 dni  przed upływem terminu  składania
ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia
24.04.2020 r.

7.6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

7.6.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: 

- p.  Joanna Jaroszuk - Oniszko –  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Lublin, ul. Zana 38, telefon 81 466 26 40.

- p.  Agnieszka Machlarz –  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Lublin, ul. Zana 38, telefon 81 466 26 41.

-  p.  Dariusz  Kośmiej –  Wydział  Ochrony  Środowiska   Urzędu  Miasta
Lublin, ul. Zana 38, telefon 81 466 26 41.

7.6.2. W zakresie procedury: p.  Iwona Wieżel – Biuro Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta  Lublin, Plac Litewski 1, telefon 81 466 30 12.

7.7. Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  o
zamówieniu:   na  www.bip.lublin.eu   w  zakładce  Zamówienia  publiczne  >
Ogłoszone  zamówienia  publiczne  >  Usługi  społeczne. Na  stronie  tej
zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem
zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.

8.1. Ofertę  należy  napisać  pismem  czytelnym  w  języku  polskim.  Dokumenty
składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

8.2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzoną
własnoręcznym podpisem.

8.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i informacje. 

8.4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

8.5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe
na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1,
20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w
pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080
Lublin  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  Lublin  tj.  poniedziałek  –  piątek
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pomiędzy 7:30 a 15:30. Koperta powinna być: 

8.5.1. Zaadresowana na adres:

Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych

Plac Litewski 1, 20-080 Lublin

8.5.2. Oznakowana:

OFERTA -  „Czipowanie psów oraz sterylizacja/kastracja psów i
kotów właścicielskich i kotów wolno żyjących – XX części” - Nr
sprawy:  ZP-P-I.271.32.2020.  Nie otwierać przed terminem otwarcia
ofert.”

8.5.3. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

8.6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz informacje: 

8.6.1. Informacje i dokumenty wymagane w pkt 6.1 ogłoszenia.

8.6.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3a, 3b) - w przypadku składania
oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)
oraz  dokładne  adresy  wszystkich  Wykonawców  składających  ofertę
wspólną. 

8.6.3. Wycena ofertowa (wg załącznika nr 4a,4b)

8.6.4. W przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba,
której  umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać
odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej - Pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Wykonawcy.

8.7. Dokumenty  o  których  mowa w pkt  8.6.2-8.6.3 winny  być  składane  w  formie
pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 

8.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt   8.6.4 powinno być przedstawione w
formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem.

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

8.10. Poprawki  powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą
osoby upoważnionej.

8.11. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu
treści  oferty,  ułożenie  wszystkich  wymaganych  dokumentów  zgodnie  z
kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

9.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście
lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w
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Urzędzie  Miasta  Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  w  godzinach  pracy
Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

9.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego
do dnia 29.04.2020 r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

9.3. Otwarcie  ofert  nastąpi  poprzez  transmisję  online  pod  adresem:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-
otwarcia-ofert/ dnia 29.04.2020 r. o godzinie 12:00. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny.

10.1  Oferta  musi  zawierać  ostateczną  sumaryczną  cenę  dla  każdej  części
oddzielnie,  obejmująca  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania
niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w
tym podatek VAT w wysokości 8% i 23% - dotyczy podmiotu będącego czynnym
podatnikiem podatku VAT) w szczególności:

10.1.1. Dla części I-X:

                     10.1.1.1. Cena ofertowa winna obejmować koszty ujęte w ppkt. a) do f) tj.:
a) koszt sterylizacji/kastracji kotek właścicielskich
b) koszt sterylizacji/kastracji kocurów właścicielskich
c) koszt sterylizacji/kastracji suk właścicielskich
d) koszt sterylizacji/kastracji psów właścicielskich
e) koszt wszczepienia elektronicznych identyfikatorów (czipów) psom 
f) koszt transportu zwierząt.

    10.1.1.2. Koszty, o których mowa w pkt.  10.1.1.1., ppkt. od a) do e) winny 
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne 
do jego wykonania, a w szczególności:
a) koszt badania klinicznego,
b)  koszty  związane  z  zakupem  elektronicznych  identyfikatorów
(czipów) i ich wszczepieniem oraz zgłoszeniem zaczipowanych psów
do  ogólnopolskiej  bazy  danych  prowadzonej  przez  firmę
współpracującą  z  europejską  bazą  danych,  w  ramach  posiadanej
przez Wykonawcę umowy,
c) koszt wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt,
d) koszt użytych środków medycznych,
e) koszt usunięcia szwów po zabiegach sterylizacji/kastracji,
f)  koszt  pobytu  i  opieki  medycznej  nad  zwierzętami  po  zabiegach
sterylizacji/kastracji, do czasu ich odebrania przez właścicieli,
g)  koszt  eutanazji  i  utylizacji  płodów  w  przypadku  kotek/suk
ciężarnych,
h) koszty związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji i  jej
dostarczeniem Zamawiającemu.

10.1.1.3. Koszt, o którym mowa w pkt. 10.1.1.1. ppkt. f) winien obejmować
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wszystkie  koszty  związane  z   realizacją  zadania  niezbędne  do  jego
wykonania, a w szczególności:

a)  koszt  odbioru  zwierzęcia  od  właściciela  w  celu  dowiezienia  na
zabieg oraz zwrot zwierzęcia właścicielowi po zabiegu w przypadku
osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, która z uwagi
na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć zwierzęcia
do zakładu leczniczego,
b)  koszt dojazdu celem wykonania  trwałego oznaczenia psa przez
czipowanie  w  miejscu  przetrzymywania  zwierzęcia,  jedynie  w
sytuacjach  wyjątkowych  podyktowanych  niepełnosprawnością,  gdy
właściciel  zwierzęcia  posiada  orzeczenie  o  niepełnosprawności  i
jednocześnie z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie
dostarczyć zwierzęcia do zakładu leczniczego.
c) kilometry będą rozliczane na trasie, według zasady: adres zakładu
leczniczego  –  miejsce   odbioru/zwrotu  zwierzęcia–  adres  zakładu
leczniczego.

10.1.2. Dla części XI-XX.

 10.1.2.1.Cena ofertowa winna obejmować koszty ujęte w ppkt.a) do e) tj.: 

a) koszt sterylizacji kotek wolno żyjącej 
b) koszt kastracji jednego kocura wolno żyjących
c) koszt odpchlenia kotów 
d) koszt odrobaczenia kotów
e) koszt transportu zwierząt.

10.1.2.2.  Koszty,  o  których  mowa  w  pkt.  10.1.2.1.  ppkt  a)  i  b)  winny
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do
jego wykonania, a w szczególności:

a) koszt badania klinicznego,
                               b) koszt wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji kota wolno żyjącego,

c) koszt użytych środków medycznych, w tym środków stosowanych
do znieczulenia, 
d)  koszt  usunięcia  szwów  po  zabiegach  sterylizacji/kastracji,  w
przypadku użycia nici nierozpuszczalnych,
e) koszt znakowania małżowiny usznej,
f)  koszt  pobytu  i  opieki  medycznej  nad  zwierzęciem po  zabiegach
sterylizacji/kastracji, do miejsca odłowu, 
 g) koszt eutanazji i utylizacji płodów w przypadku kotek ciężarnych,
 h) koszt eutanazji oraz koszt utylizacji (w przypadku śmierci zwierzęcia
lub konieczności jego uśpienia),
  i) koszty wykonania badania krwi, w przypadku, gdy od jego wyników
lekarz  weterynarii  będzie  uzależniał  decyzję  o  zakwalifikowaniu
zwierzęcia do sterylizacji/kastracji.

 j)  koszty  związane  z  przygotowaniem wymaganej  dokumentacji  i  jej
dostarczeniem Zamawiającemu.

10.1.2.3.  Koszty,  o  których  mowa  w  pkt.  10.1.2.2 ppkt  c)  i  d)  winny
obejmować  wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do
jego wykonania, a w szczególności:
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      a) koszt badania klinicznego,
      b) koszt użytych środków medycznych.

10.1.2.4. Koszt, o którym mowa w pkt. 10.1.2.2. pkt. e) winien obejmować
koszt odbioru zwierzęcia od społecznego opiekuna kotów wolno żyjących
lub członka organizacji  pozarządowej,  której  statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt w celu dowiezienia na zabieg oraz odwiezienia zwie-
rzęcia,  do opiekuna lub członka organizacji  pozarządowej,  gdy nie są w
stanie samodzielnie dostarczyć zwierzę do zakładu leczniczego i odebrać
zwierzęcia po zabiegu. Kilometry będą rozliczane na trasie, według zasady:
adres zakładu leczniczego – miejsce odłowu zwierzęcia/miejsce wypusz-
czenia zwierzęcia – adres zakładu leczniczego.

10.2. Ceną ofertową w zł brutto dla każdej części z osobna, Wykonawca uzyskuje 
przy wykorzystaniu wyceny ofertowej (wg załącznika 4a i 4b) właściwej dla danej 
części w następujący sposób:

10.2.1. wskazuje cenę jednostkową netto,

10.2.2. oblicza kwotę podatku VAT,

10.2.3. uzyskuje cenę jednostkową brutto,

10.2.4. uzyskuje wartość brutto poprzez przemnożenie ceny jednostkowej 
brutto przez ilość/dystans,

10.2.5. suma  wartości stanowi cenę ofertową brutto dla każdej części, którą
Wykonawca wpisuje w wierszu łączna cena ofertowa za wykonanie sterylizacji
50 kocic, 50 suk, wykonanie kastracji 25 kocurów i 20 psów oraz za wykona-
nie 120 wszczepień czipów u zwierząt właścicielskich oraz transport na dy-
stansie 100 km (dla części I-X) lub łączna cena ofertowa brutto za wykonanie
sterylizacji 30 kocic, wykonanie kastracji 20 kocurów u kotów wolno żyjących,
wykonanie zabiegu odpchlenia 50 kotów wolno żyjących, wykonania zabiegu
odrobaczania 50 kotów wolno żyjących oraz transport na dystansie 100 km
(dla części XI-XX) oraz przenosi do Formularza ofertowego i wpisuje w wier-
szu cena ofertowa w zł brutto.

10.3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z należytą dokładnością do pełnych gro-
szy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto,
VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5
grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosz

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Dla części I-X:
 

11.1. Cena – 95 %.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani 
wg następującego wzoru:
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Najniższa cena
----------------------------- x 100 pkt x waga kryterium

Cena badanej oferty

11.2. Dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców – ilość godzin otwarcia w 
tygodniu- 5%.

11.2.1. W powyższym kryterium oceniania będzie dostępność zakładu lecznicze-
go dla mieszkańców – ilość godzin otwarcia w tygodniu wyrażona w pełnych go-
dzinach. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość godzin otwarcia z badanej oferty

--------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium

Największa ilość godzin otwarcia

11.2.2.  Minimalna  ilość  godzin  otwarcia  zakładu  leczniczego  dla  zwierząt  jaką
może zaoferować Wykonawca to 12 godzin w tygodniu.

11.2.3. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje mniejszą ilość godzin niż 12 godzin
w tygodniu, zostanie odrzucona.

11.2.4. W przypadku podania liczby godzin większej niż 168, Zamawiający przewi-
duje dokonanie poprawy liczby godzin na 168 w trybie §19e ust. 2 załącznika do
zarządzenia nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 08.06.2015r  w sprawie
wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych
oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji prze-
targowych ze zm. W konsekwencji Zamawiający do wzoru podstawi 168 godzin. 

11.3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów
przeznaczonych w poszczególnych kryteriach.

11.4. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

11.5. Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę, która uzyska naj-
większą liczbę punktów.

Dla części XI-XX:

11.6. Cena – 95 %.

11.6.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy 
będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
----------------------------- x 100 pkt x waga kryterium

Cena badanej oferty

11.7. Ilość stanowisk stacjonarnych - pooperacyjnych – 5 %

11.7.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość posiadanych przez zakład
leczniczy dla zwierząt stanowisk stacjonarnych pooperacyjnych, w których będą
przetrzymywane koty po operacji przez okres rekonwalescencji, do czasu powrotu
czynności fizjologicznych do normy. Wykonawcy będą oceniani wg następującego
wzoru:
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Ilość stanowisk z badanej oferty

------------------------------------------------ x 100 pkt x waga kryterium

Największa ilość stanowiskami

11.7.2. Minimalna ilość stanowisk stacjonarnych pooperacyjnych, w których będą
przetrzymywane koty po operacji przez okres rekonwalescencji, do czasu powrotu
czynności fizjologicznych do normy, jaką może zaoferować Wykonawca to 4 sta-
nowiska. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje mniejszą ilość stanowisk niż 4, zo-
stanie odrzucona.

11.7.3. W przypadku podania przez Wykonawcę ilości stanowisk większej niż 20, 
do wzoru w powyższym kryterium zostanie podstawione 20 stanowisk.

11.8. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów 
przeznaczonych w poszczególnych kryteriach.

11.9. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

11.10. Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę, która uzyska naj-
większą liczbę punktów.

12. Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12.1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  zobowiązany  jest  podpisać
umowę zgodną z Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami oraz złożoną
ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Załącznikiem  nr  5a,  5b  do  niniejszego  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  wzór
umowy zawierający wszystkie ww. Informacje.

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

14.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.  1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
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14.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent  Miasta
Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

14.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora  ochrony danych,  z  którym może Pani/Pan
kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych  poprzez:  email:  iod@lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres
Administratora danych.

14.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.

14.1.4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub  podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art.  8  oraz  art.  96  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm), dalej „ustawa
Pzp”.

14.1.5. Z danych  osobowych  będziemy  korzystać  do  momentu  zakończenia
realizacji celu określonego w pkt 14.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat  od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  okres
przechowywania  obejmuje  cały  czas  trwania  umowy.  Po  tym  czasie  z
danych  będziemy  korzystać  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana  dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w
przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

14.1.7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

14.1.8. Posiada Pani/Pan:

14.1.8.1. na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych
osobowych Pani/Pana dotyczących,

14.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych,

14.1.8.3. na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

14.1.8.4. prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie
danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO.

14.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
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14.1.9.1. w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do
usunięcia danych osobowych,

14.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO;

14.1.9.3. na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec
przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż  podstawą  prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

W załączeniu:
zał. nr 1a opis przedmiotu zamówienia dla części I-X  
zał. nr 1b   opis przedmiotu zamówienia  - dla części XI-XX 
zał. n 2 Informacja o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 3a Formularz ofertowy dla części I-X
zał. nr 3b Formularz ofertowy dla części XI-XX
zał. nr 4a Wycena ofertowa dla części I-X
zał.; nr 4b Wycena ofertowa dla części XI-XX
zał. nr 5a Wzór umowy dla części I-X
zał. nr 5b Wzór umowy dla części XI-XX.
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