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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 28.01.2014 r.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, informuje iż Gmina Miasto Zgierz dnia 14.01.2014 r.

ogłosiła przetarg nieograniczony na  zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  bezdomnym zwierzętom z

terenu  Gminy  Miasto  Zgierz  (http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/),  którego  przedmiot  zamówienia

przewiduje czynności sprzeczne z prawem:

1) cz. III, pkt 10:

eutanazja w przypadku zwierz  ą  t:  

• (…), bardzo starych bez szans na (…) adopcję,

• agresywnych po okresie obserwacji minimum 5 dni, które według oceny lekarza stanowią potencjalne

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ustawa z  dnia  21.08.1997 r.  o  ochronie  zwierząt  (zwana dalej:  u.o.z.)  generalnie  zakazuje  zabijania

zwierząt, z wyjątkiem zamkniętego katalogu przypadków zawartych w art. 6 ust. 1 u.o.z. Tymczasem

zleceniodawca  -  Gmina  Miasto  Zgierz  -  dokonuje  nieuprawnionego  rozszerzenia  tego  katalogu,

zezwalając  na  zabijanie  zwierząt  z  powodu  okoliczności  nieznanych  ustawie  -  wieku  lub  szans  na

znalezienie właściciela.

Ponadto zleceniodawca bezprawnie zamienia w opisie przedmiotu zamówienia ustawowe  bezpośrednie

zagrożenie  na  potencjalne  zagrożenie  (art.  6  ust.  1  pkt  5  u.o.z.  dozwala  na  usuwanie  osobników

bezpośrednio  zagrażających  ludziom  lub  innym  zwierzętom,  jeżeli  nie  jest  możliwy  inny  sposób

usunięcia zagrożenia).
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Takie  zapisy  przedmiotu  zamówienia  prowadzą  do  obejścia  jednego  z  głównych  celów  u.o.z.,  tj.

zapewniania  opieki  bezdomnym  zwierzętom  przez  gminę,  gdyż  spowodują,  że  dowolne  zwierzę

bezdomne, pochodzące z terenu Gminy Miasto Zgierz, będzie mogło być uśmiercone, zamiast poddane

opiece w schronisku.

2) cz. III, pkt 13:

wydawanie leków dla Stra  ż  y Miejskiej w celu u  ś  pienia zwierz  ę  cia do dalszego przewiezienia do lecznicy  

b  ą  d  ź   schroniska  

W  tym  przypadku  zleceniodawca  -  Gmina  Miasto  Zgierz  –  ponownie  kreuje  zapisy  sprzeczne  z

prawem, gdyż chodzi tu o preparaty zawierające środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje

psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P (w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu

narkomanii), które legalnie może stosować  wyłącznie lekarz, działający w ramach zakładu leczniczego

(także dla zwierząt), za specjalnym zezwoleniem Inspekcji Farmaceutycznej, która również  nadzoruje

osobne ewidencjonowanie rozchodu takich środków.

W tym konkretnym przypadku, lekarz nie może więc „wydawać leków”, lecz musi osobiście je stosować

lub nadzorować ich stosowanie (dawka i rodzaj środka) w przypadku konkretnego zwierzęcia (którego

wszak jeszcze nie badał), a także rozliczać  użyte  środki w swojej ewidencji takich  środków oraz jako

usługę weterynaryjną w książce leczenia zwierząt swojego zakładu.

W związku z tym, iż  Urząd Zamówień  Publicznych realizuje zadania wynikające z uprawnień

kontrolnych Prezesa Urzędu, w szczególności w zakresie wniosków o kontrolę dotyczących zamówień

nie  współfinansowanych  ze  środków UE oraz  zawiadomień  wpływających do Prezesa  Urzędu bez

względu  na  źródło  finansowania,  Stowarzyszenie  oczekuje  podjęcia  stosownych  działań  w  wyżej

opisanej sprawie.

W załączniku:

- wydruk opisu przedmiotu zamówienia

Do wiadomości:

- Wojewoda Łódzki

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu

- Urząd Miasta Zgierza
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