Zał A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2017 r.”
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Krotoszynie w 2017r., ul. Ceglarska 11, 63-700 zgodnie z:
− Ustawą z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 zm.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605 ze zm.)
− Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23.06.2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. z 2004 r. nr 158, poz. 1657).
− Ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.),
− Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.),
− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. 1998
nr 116 poz. 753).
1. Przyjmowanie do schroniska i opieka nad bezdomnymi psami z terenu Związku
Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
2. Zapewnienie psom przebywającym w schronisku wystarczającej ilości karmy i stałego
dostępu do świeżej wody.
3. Systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla psów.
4. Opieka weterynaryjna, w szczególności obejmująca następujący zakres:
− obserwacja psów nowo przyjętych w okresie kwarantanny,
− regularne okresowe zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych
dopasowane w terminie z dezynfekcją i deratyzacją całego schroniska,
−

szczepienie przeciwko wściekliźnie,

− zwalczanie chorób zakaźnych psów,
− usypianie w sposób humanitarny psów nieuleczalnie chorych, ślepych miotów,
oraz wyjątkowo agresywnych zagrażających innym zwierzętom oraz pracownikom
Schroniska,
− kontrola stanu zdrowia psów, profilaktyka i leczenie,
− prowadzenie

książki

weterynaryjnych,

kontroli

weterynaryjnej

i

wykonywanych

zabiegów

5. Stała współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie prowadzenia zabiegów –
sterylizacji i kastracji oraz znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora
(chipa) bezdomnych psów.
6. Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku. Utrzymywanie zwierząt
do momentu adopcji, śmierci lub uśpienia i prowadzenie dokumentacji z powyższego.
7. Przygotowanie sprawozdania kwartalnego dla Zamawiającego z działalności
schroniska dla bezdomnych zwierząt zawierającego informacje o transferach zwierząt
tam trafiających.
8. Przekazywanie psów do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem,
jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania. Zwierzęta
będą wydawane po podpisaniu umowy adopcyjnej.
9. Przeprowadzenie nie rzadziej, niż raz na pół roku akcji deratyzacji w schronisku.
10. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie, przyjęcia
bezdomnych psów podejrzanych o wściekliznę po 14-dniowej obserwacji w gabinecie
weterynaryjnym.
11. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony i humanitarnego
traktowania zwierząt, ich poszanowania i kształtowania właściwego stosunku do
zwierząt.
12. Promocja adopcji psów schroniskowych poprzez prowadzenie strony internetowej,
drukowanie ulotek informacyjnych.
13. Przewóz psów pojazdami przystosowanymi do transportu zwierząt.
14. Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku z zachowaniem wszelkich
wymagań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt oraz w rozporządzeniu
ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Zamawiający przyjmuje zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 8:00 do 20:00.
Odławianie psów zostanie rozpoczęte najpóźniej: w tym samym dniu, w którym
Wykonawca otrzyma zgłoszenie do godz. 13:00, lub w ciągu 24 godzin jeżeli
Wykonawca otrzyma zgłoszenie po godz. 13:00.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowej interwencji.
Transport odłowionych psów nastąpi do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Informacje dodatkowe.
Z konieczności wypełniania podstawowych przesłanek ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997r., Zamawiający ustalił maksymalną liczbę psów, jaką jest w stanie pomieścić
krotoszyńskie schronisko na 80 sztuk.
Mając na uwadze dobrostan zwierząt przebywających na terenie schroniska i właściwe
warunki bytowania, przez co rozumie się zapewnienie zwierzęciu możliwość egzystencji,
zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku, powyżej tej liczby psy nie będą
przyjmowane do schroniska. W sytuacji zwolnienia miejsca / uzyskania wolnego miejsca,
natychmiast będą przyjmowane psy według kolejności dokonanych zgłoszeń.
Koszty po stronie Wykonawcy:
− wynagrodzenie osobowe,
− zakup karmy (w schronisku maksymalnie przebywa 80 psów),
− usługi weterynaryjne,
− koszty pozwoleń administracyjnych,
− zakup środków czystości,
− wyposażenie schroniska,
− promocja schroniska,
− wyłapywanie bezdomnych psów,
− obsługa biura (telefon stacjonarny, dokumentacja schroniskowa),
− ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia schroniska,
− dezynfekcja i deratyzacja (BHP),
− opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Koszty po stronie Zamawiającego:
− koszty energii, wody, wywozu nieczystości płynnych, dzierżawy.

