
Znak sprawy:OR:271.25.2013
         URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa     

       95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16              

                                                                                                         Załącznik nr 26.1a do specyfikacji 

           istotnych warunków zamówienia

 

        O P I S   
P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A

 

1.NAZWA (MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym 

zwierzętom  z terenu Gminy Miasto  Zgierz.
2.KOD ZAMÓWIENIA 1): GŁÓWNY PRZEDMIOT – 85 20 00 00 -1                               

3.OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

I. Założenia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym 
zwierzętom, w szczególności bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2014 r.

Do lecznicy będą dostarczane zwierzęta z terenu miasta Zgierza przez firmę zajmującą się 
wyłapywaniem i transportem bezdomnych zwierząt lub Straż Miejską, a w przypadku kotów wolno 
żyjących  przez  mieszkańców  (karmicieli  tych  zwierząt)  po  wcześniejszym  poinformowaniu  i 
uzyskaniu zgody od Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza.

Przewidywana, maksymalna liczba zwierząt objętych opieką wynosi 160 sztuk.

II. Wymagania wobec lecznicy weterynaryjnej:

1) całodobowa opieka weterynaryjna winna być prowadzona na terenie miasta Zgierza,

2)lecznica  weterynaryjna  winna  posiadać  tzw.  szpitalik  –  pomieszczenie  przystosowane  do 
okresowego przetrzymywania zwierząt chorych, oczekujących na zbiegi itd., wyposażone w boksy, 
klatki, klipery itp. – na ok. 15 sztuk zwierząt tak, aby nie doszło do odmowy przyjęcia zwierząt 
z powodu braku miejsca w szpitaliku,

3)  lecznica  winna  posiadać  aparaturę  i  sprzęt  dostosowany  do  zakresu  świadczonych  usług 
wymienionych poniżej  (w pkt.  III) tj.:  RTG cyfrowe, USG, Laser,  EKG, oftalmoskop, otoskop, 
auriflish,  wirówka,  endoskop,  analizator  krwi  morfologia,  analizator  krwi  biochemia,  analizator 



moczu, lampa Wooda, laser terapeutyczny, koagulator, cieplarka, izolatka.

5)  lecznica  winna posiadać  umowy na  odbiór  zwłok  zwierzęcych  i  odpadów weterynaryjnych, 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

6) lecznica winna posiadać środek transportu umożliwiający dojazd do zwierzęcia,

7) przez cały okres realizacji zamówienia lecznica winna dysponować wykwalifikowaną kadrą, tj: 
minimum trzema  osobami  posiadającymi  prawo do  wykonywania  zawodu  lekarza  weterynarii, 
zgodnie z art.  2 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - 
weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 ze zm)

III. Wykaz przewidywanych usług weterynaryjnych:
1)wizyta weterynaryjna – badanie ogólne stanu zdrowia zwierzęcia, wraz z niezbędną diagnostyką i 
zabiegami pielęgnacyjnymi (grooming),

2) odrobaczenie,

3) szczepienie podstawowych chorób,
4) sterylizacja suki małej,
5) sterylizacja suki średniej,
6) sterylizacja suki dużej,
7) kastracja psa,
8) sterylizacja kotki,
9) kastracja kota,
10) eutanazja w przypadku zwierząt:

• nieuleczalnie chorych, bardzo starych bez szans na przeżycie lub adopcję,

• po wypadkach komunikacyjnych lub innych powstałych urazach zagrażających jego życiu,

• agresywnych po okresie obserwacji minimum 5 dni, które według oceny lekarza stanowią 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,

• ślepych miotów, 

11) wyjazd do wypadku, w którym jest poszkodowane zwierzę oraz wykonanie niezbędnych 
zabiegów w celu ratowania życia zwierzęcia,
12) hospitalizacja – zagwarantowanie dziennego pobytu zwierzęcia  w lecznicy, w tym pojenie i 
karmienie,
13) wydawanie leków dla Straży Miejskiej w celu uśpienia zwierzęcia do dalszego przewiezienia 
do lecznicy bądź schroniska, 

14) przekazywanie zwłok zwierzęcych i odpadów weterynaryjnych zgodnie z umową zawartą na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

15) sterylizacja/kastracja kota wolno żyjącego – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

16) wszczepienie elektronicznego identyfikatora czyli czipa, 



17) oddanie psa lub kota do tzw. adopcji,

18) konieczne, nie wymienione powyżej inne zabiegi, po uzgodnienia z Wydziałem Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza.

Zakres ilościowy przewidywanych usług stanowi załącznik do niniejszego opisu.

IV.  Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest  do przekazywania  Zamawiającemu,  wraz  z  fakturą  miesięcznych 
zestawień  zawierających  informacje  o  wykonywanych  usługach  weterynaryjnych  w  danym 
miesiącu (wg druku: załącznik nr …...............do umowy nr …...................z dnia ….........................) 

V. Przepisy prawa mające zastosowanie do wykonania przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wszelkie wymogi wynikające z:

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze 
zm.),

• ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2004 r. Nr 
11, poz. 95 ze zm.),

• rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 
wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 194, poz.1992),

• uchwały NR XXXIV/367/13  Rady Miasta  Zgierza  z  dnia  26  marca  2013 r.  w sprawie 
wprowadzenia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,

• art.  2  ustawy z  dnia  21.12.1990  r.  o  zawodzie  lekarza  weterynarii  i  izbach  lekarsko  - 
weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 ze zm.),

• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

                1) zgodnie z przepisami ustawy  - Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

                                                            SPORZĄDZIŁ:                                       NACZELNIK WYDZIAŁU 

                                                                                                         ZAMAWIAJĄCEGO

                                                            INSPEKTOR                                 p.o. Naczelnik Wydziału

                                                                               Beata Śliwińska                                        Kinga Cylke

Zgierz, dnia  09.01.2014 r.                                               (podpis, pieczątka)                                          (podpis,pieczątka)                                  



                                                                       Załącznik 
do opisu przedmiotu zamówienia

ZAKRES ILOŚCIOWY PRZEWIDYWANYCH USŁUG

Lp. Nazwa usługi Ilość/liczba
1 Wizyta weterynaryjna -  badanie ogólnego stanu 

zdrowia: diagnostyka, grooming, 
80

2 odrobaczenie 10

3 Szczepienie podstawowych chorób 10

4 Sterylizacja suki małej 10

5 Sterylizacja suki średniej 10

6 Sterylizacja suki dużej 10

7 Kastracja psa 10

8 Sterylizacja kotki 10

9 Kastracja kota 10

10
a)
b)
c)

Eutanazja:
psa,
kota, 
miotu kociąt lub szczeniąt

5
5
5

11 Wyjazd do wypadku, w którym jest poszkodowane 
zwierzę oraz wykonanie niezbędnych zabiegów w 
celu ratowania życia zwierzęcia

5

12 Hospitalizacja – zagwarantowanie dziennego pobytu 
zwierzęcia  w lecznicy w tym pojenie i karmienie

80 x 14 dni

13 Leki wydawane dla Straży Miejskiej w celu uśpienia 5

14 Przekazanie zwłok zwierzęcych  i odpadów 
weterynaryjnych

10 x 65 kg

15 Sterylizacja/kastracja kota wolno-żyjącego 20

16 Wszczepienie czipa 25

17 Konieczne nie wymienione powyżej inne zabiegi, po 
uzgodnienia  z WOŚiR UMZ

10

UWAGA:
Ilość/liczba przewidywanych usług może ulec zmianie w ramach maksymalnego wynagrodzenia 
umownego.


