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Opis przedmiotu zamówienia 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie z terenu Gminy Baboszewo                  

w 2023 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 w roku 2023. 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakres usług obejmuje: 

1) odławianie i transport zwierząt, w tym: 

a) dojazd do miejsca wypadku/bytowania zwierzęcia oraz transport zwierzęcia do miejsca 

świadczenia usług weterynaryjnych, 

b) obezwładnienie zwierzęcia groźnego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania 

zwierząt 

2) przyjęcie zwierzęcia do schroniska i jego utrzymanie, w tym: 

a) przyjmowanie zagubionych, zbłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych 

zwierząt, które w wyniku zdarzeo losowych nie są zdolne samodzielnie egzystowad 

(lokalizacja schroniska – schronisko winno mied siedzibę w odległości nie większej niż 80 

km od granic gminy Baboszewo), 

b) stała opieka lekarsko – weterynaryjna, eutanazja i utylizacja zwłok zwierzęcia, uśpienie 

ślepego miotu wraz z utylizacją zwłok. Opieka weterynaryjna w okresie kwarantanny oraz 

dalszy pobyt w schronisku. Zagwarantowanie odpowiednich szczepieo oraz leczenie 

chorych zwierząt rokujących na wyzdrowienie, kastracja i sterylizacja zwierząt w celu 

zmniejszenia populacji, 

c) znakowanie odłowionych psów nieposiadających czipa (czipowanie wraz z rejestracją                  

w bazie danych) lub sprawdzanie zwierząt pod kątem ich posiadania, 

d) objęcie bezdomnych zwierząt całodobową opieką polegającą na zapewnieniu zwierzętom 

pomieszczeo lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego. Zapewnienie przestrzeni 

umożliwiającej zmianę pozycji ciała. Utrzymania pomieszczeo we właściwym stanie 

porządkowym i sanitarnym. Dostarczanie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki 

nad zwierzętami przebywającymi w schronisku oraz stałego dostępu do wodny zdatnej 

do picia, 

e) przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom 

zainteresowanych ich posiadaniem, zdolnym zapewnid im należyte warunki bytowe, 



 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonywania czynności związanych 

ze świadczeniem usług weterynaryjnych (7 dni w tygodniu oraz we wszystkie święta) oraz do 

stałego współdziałania ze swoimi przedstawicielami oraz Policją. 

3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obwiązek udzielenie informacji o podjętych 

działaniach lekarsko – weterynaryjnych, stanie zdrowia i miejscu przebywania odłowionych 

zwierząt. 

4. Wykonawca współpracujący ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt po każdorazowym oddaniu 

bezdomnego zwierzęcia do schroniska zobowiązany jest dostarczyd Zamawiającemu potwierdzenie 

przyjęcia do tego schroniska. 

5. Katalog usług może zostad rozszerzony, dostosowany do potrzeb Zamawiającego za wspólną zgodą 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił miejsca czasowe przetrzymywania zwierząt oraz 

prowadził na bieżąco ewidencję zwierząt (rasa, płed, wiek, zdjęcie, nr czipa), którym udzielił 

pomocy lekarsko – weterynaryjnej. 

7. Zamawiający wymaga stałego współdziałania Wykonawcy ze swoimi przedstawicielami oraz 

Policją. 

8. Okres objęcia opieką liczy się od momentu odłowienia zwierzęcia do czasu przekazania go do 

adopcji lub jego śmierci. 

9. Usługa wykonywana będzie na zlecenie upoważnionego przez Zamawiającego pracownika 

referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Odpadami Komunalnymi, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

10. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

Wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: 

1) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j.), 

2) Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.), 

3) 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), 

4) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagao weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt                      

(Dz.U. z 2004 r., nr 158, poz. 1657), 

5) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.); 

6) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                      

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), 

7) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

wymagao dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 194, poz. 1990), 

8) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

wymagao dla przychodni weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 194, poz. 1991), 

9) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

wymagao dla klinik weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 194, poz. 1993), 

10) Uchwała Nr XXXVIII.259.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie 

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2022 roku”. 


