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Numer sprawy:  17/2022 

 
Załącznik nr  5 do SWZ 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego 
przedmiotem jest usługa p.n.: 

 
„Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych oraz właścicielskich zwierząt z 

terenu gminy Opoczno w roku 2023 oraz nadzór nad zwierzętami w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Różannej gmina Opoczno” 

  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych i 

właścicielskich  zwierząt z terenu gminy Opoczno oraz nadzór nad zwierzętami w Schronisku 
dla bezdomnych zwierząt w Różannej, w tym: 
1) nadzór weterynaryjny przy akcji odławiania zwierząt z użyciem środka usypiającego,  
2) eutanazja bezdomnych zwierząt, chorych i powypadkowych oraz ślepych miotów 

(właścicielskich oraz bezdomnych) wraz ze zużytym środkiem, 
3) leczenie bezdomnych zwierząt w koniecznych przypadkach w lecznicy, na podstawie 

skierowań wystawionych przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego,                                     
w pozostałym zakresie przedmiot zamówienia winien być realizowany w terminach             
i w sposób uzgodniony z pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w 
Różannej,  

4) leczenie zwierząt w schronisku, 
5) szczepienie zwierząt w schronisku,  
6) leczenie  pooperacyjne (zwierząt bezdomnych), 
7) opieka pooperacyjna po zabiegu (zwierząt bezdomnych), 
8) sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych oraz właścicielskich, na podstawie 

skierowań wystawionych przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego, w 
pozostałym zakresie przedmiot zamówienia winien być realizowany w terminach i w 
sposób uzgodniony z pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Różannej, 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                           
z udziałem zwierząt, 

10) zabezpieczenie boksów dla zwierząt chorych i powypadkowych, w ramach ich leczenia, 
11) czipowanie zwierząt bezdomnych i właścicielskich wraz z czipem oraz wpisywanie do 

Centralnej Bazy Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie - zwierząt 
właścicielskich, na podstawie skierowań wystawionych przez osobę uprawnioną ze 
strony Zamawiającego, w pozostałym zakresie przedmiot zamówienia winien być 
realizowany w terminach i w sposób uzgodniony z pracownikiem Schroniska dla 
Bezdomnych zwierząt w Różannej, 

12) badanie krwi zwierząt bezdomnych, 
13) szczepienie profilaktyczne szczeniąt ze schroniska, 
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14) odrobaczanie zwierząt ze schroniska, 
15) odpchlenie zwierząt ze schroniska, 
16) dezynfekcja pomieszczeń szpitala i kwarantanna. 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) do zapewnienia 24 – godzinnej (także w dni świąteczne) gotowości do podjęcia 

interwencji, tj. zachowania pełnej dyspozycyjności i niezwłocznego działania. 
Wykonawca podejmuje interwencje po otrzymaniu informacji od pracownika 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

2) do świadczenia usług  o których mowa  w ust. 1 pkt. 2)  w części dotyczącej eutanazji 
ślepych  miotów (bezdomnych oraz właścicielskich) , pkt. 3), 8) i 11)  na podstawie 
skierowań  wystawionych przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego,                                      
w pozostałym zakresie przedmiot zamówienia winien być realizowany w terminach                        
i w sposób uzgodniony przez pracownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Różannej, 

3) każdorazowo dojechać do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy 
Opoczno, 

4) posiadać zakład leczniczy dla zwierząt wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenie do 
prowadzenia usług weterynaryjnych, w tym między innymi RTG i USG,  oraz miejscem 
do  przetrzymywania zwierząt w okresie rekonwalescencji. Lokalizacja zakładu na 
terenie miasta Opoczno. 

5) wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: 
a) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

638), 
b) Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób   zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421), 
c) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r.    

poz. 306). 
3. Zamawiający wskazuje,  iż warunkiem wykonania usługi o której mowa w ust. 1 pkt. 3) 

oraz pkt. 8) jest posiadanie przez zwierzęta czipa, bądź też wykonanie zabiegu czipowania 
zwierzęcia bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu o którym mowa w  ust. 1 pkt. 3) oraz 
pkt. 8)  na podstawie przedstawionego przez właściciela zwierzęcia skierowania 
uzyskanego od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 
numer czipa bezpośrednio po dokonaniu zabiegu. 

4. Miejsce realizacji  zamówienia:  świadczenie usług weterynaryjnych dla 
bezdomnych i właścicielskich  zwierząt z terenu gminy Opoczno na terenie Gminy 
Opoczno oraz nadzór nad zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt                                       
w Różannej 98 ZUO, Gmina Opoczno. 

 
 


