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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy Miasto Zgierz

Z pismem Państwa, w sprawie jw., zapoznaliśmy się z należną, szczególną
uwagą.
Uznaliśmy słuszność obu zgłoszonych zastrzeżeń merytorycznych i w konsekwencji -
w trybie niezwłocznym, jeszcze tego samego dnia, tj. 3 lutego br., ze względu
na zaawansowany etap postępowania (po terminie otwarcia ofert) - podjęta została
decyzja w trybie art. 93 ust. l pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych
o unieważnieniu tego postępowania, jako „obarczonego niemożliwą do usunięcia [na
tym etapie] wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego ".

Zgłoszone przez Państwa zastrzeżenia co do istoty spraw, które w tym
postępowaniu faktycznie umknęły naszej (i Wykonawców) uwadze - przyjmujemy
z wdzięcznością, jako profesjonalny wyraz wspólnej troski o byt i los bezdomnych
zwierząt.
Pragniemy Państwa z całą mocą zapewnić, iż stwierdzone niezręczności redakcyjne
nie miały charakteru zamierzonych; że w żadnym przypadku nie było naszą intencją
pogorszenie sytuacji tych zwierząt w stosunku do obowiązujących wymogów
prawnych.
Przeciwnie - była i jest przedmiotem naszej troski stała, optymalna opieka nad nimi,
o czym świadczyć może chociażby fakt, że na samo zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej zamierzamy w roku bieżącym przeznaczyć kwotę ca 100.000 zł,
co relatywnie, w stosunku do bardzo szczupłego budżetu Miasta, stanowi kwotę
znaczącą.

Mieszkańców naszego Miasta, również pracowników Urzędu, cechuje
wrażliwość na los tych zwierząt:

- regularnie dokarmiają je, czasami nawet, poprzez nadgorliwość, popadając
w konflikt z przepisami regulaminów administratorów zasobów mieszkaniowych;

- chore bądź poszkodowane w wypadkach - sami zanoszą do lecznicy, i nierzadko
też - sami opłacają koszty leczenia.

Niefortunny, omyłkowy zapis w postępowaniu przetargowym nie powinien tego
pozytywnego stanu przesłaniać...

Raz jeszcze dziękujemy Państwu za zgłoszone istotne, bardzo cenne dla nas
uwagi, umożliwiające wszczęcie ponownego, poprawnego postępowania.

Do wiadomości:
1. WojewodaŁódzki.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu.
3. Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
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