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Opis przedmiotu zamówienia
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie z terenu Gminy

Baboszewo w 2021 roku

Przedmiotem  zamówienia  jest  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy
Baboszewo  polegające  na  świadczeniu  usług  weterynaryjnych,  w  tym  zapewnieniu
całodobowej  opieki  dla  zwierząt  biorących  udział  w  zdarzeniach  drogowych  na  terenie
gminy  Baboszewo  oraz  opieka  nad  bezdomnymi  zwierzętami,  w  tym  przyjmowanie
i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Baboszewo.

1. Zakres usług obejmuje:
a) odławianie bezdomnych zwierząt,
b) całodobową gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług

weterynaryjnych,
c) chwytanie i dostarczanie zwierząt do schroniska,
d) transport – dojazd do miejsca wypadku / bytowania zwierzęcia oraz transport zwierzęcia

do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych,
e) obezwładnienie zwierzęcia groźnego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania

zwierząt,
f) opiekę lekarsko – weterynaryjną,
g) eutanazje i utylizacje zwłok zwierzęcia,
h) uśpienie ślepego miotu (koty / psy) wraz z utylizacją zwłok,
i) usuwanie  odpadów  stałych  i  płynnych  oraz  zwłok  zwierząt  padłych  i  poddanych

eutanazji,
j) prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujących,
k) przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
l) przyjmowanie  zagubionych,  zbłąkanych  i  porzuconych  lub  z  innych  przyczyn

bezdomnych zwierząt,  które w wyniki  zdarzeń losowych nie  są  zdolne samodzielnie
egzystować (lokalizacja schroniska – schronisko winno mieć siedzibę w odległości nie
większej niż 80 km od granic gminy Baboszewo),

m) znakowanie odłowionych psów nieposiadających czipa (czipowanie wraz z rejestracją
w bazie danych),

n) sprawdzanie zwierząt pod kątem posiadanego czipa,
o) objęcie  bezdomnych  zwierząt  całodobową  opieką  polegającą  na  zapewnieniu

zwierzętom:

 pomieszczeń  lub  boksów  chroniących  je  przed  zimnem,  upałami  i  opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,

 przestrzeni, która powinna umożliwić zmianę pozycji ciała;

 utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym,

 pożywienia,  artykułów sanitarnych  oraz  opieki  nad  zwierzętami  przebywającymi
w schronisku,

 stałego dostępu do wodny zdatnej do picia,

 dozoru weterynaryjnego,
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 boksów,  wybiegów  i  otoczenia  schroniska  utrzymanych  w czystości  i  porządku,
prowadzenia zabiegów sanitarnych i dezynfekujących,

p) zapewnienie  opieki  weterynaryjnej  bezdomnym  zwierzętom  w  okresie  kwarantanny
i dalszego ich pobytu w schronisku,

q) kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,
r) szczepienie przeciwko wściekliźnie psów przebywających w schronisku,
s) leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących na wyzdrowienie,
t) przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom

zainteresowanych ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,
u) kastracja i sterylizacja zwierząt w celu zmniejszenia populacji,
v) prowadzenie ewidencji zwierząt (rasa, płeć, wiek, zdjęcie, nr czipa) oraz książki kontroli

weterynaryjnej,
w) usuwanie  odpadów  stałych  i  płynnych  oraz  zwłok  zwierząt  padłych  lub  poddanych

eutanazji,
x) przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
a) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 t.j.);
b) Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 t. j.),
c) Rozporządzeniem Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  26  sierpnia

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998
r. nr 116. poz. 753),

d) Uchwałą  Rady  Gminy  Baboszewo  w  sprawie  określenia  programu  opieki  nad
zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy
Baboszewo,

e) Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  23  czerwca  2004  r.
w sprawie  szczegółowych  wymagań weterynaryjnych dla  prowadzenia  schronisk  dla
zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158, poz. 1657),

f) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.),

g) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1439 t. j.).
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