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                        Załącznik nr 1 a do                                                 
Zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej  

 

ZAO-AO.271.29.2019.UD 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy realizacji zamówienia pn.: „Usługa utrzymania bezdomnych psów                           
z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w  schronisku 
z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska 
i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie 
obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką 
pozabiegową”.  
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Rozdział 1 
Przedmiot zamówienia – podstawa prawna 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich 
Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca 
odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie 
obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”, polegająca na 
realizacji ww. zamówienia na terenie Gmin: Bielsk,  Brudzeń Duży, Bulkowo, Pacyna,  Miasta  
i Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym 
prawem oraz prawem miejscowym, w tym w szczególności zgodnie z zapisami: 
a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2019 r. poz. 122,1123); 

b. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 

506,1309,1571,1696,1815); 

c. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( Dz.U. z 2019 r. po poz. 2010, 2020); 

d. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1967); 

e. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudni 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG 

i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97; 

f. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku  

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk                      

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

g. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku 

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

poz. 753 z późn. zm.),  

h. Uchwałami odpowiednio: Rady Miasta i Gminy Gąbin oraz Rady Gmin: Bielsk, Brudzeń 

Duży, Bulkowo, Pacyna, Słupno, Staroźreby oraz Stara Biała ws. przyjęcia Programu 

zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta i gmin. 

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w sposób zgodny                                  
z warunkami określonymi w Zaproszeniu do przedstawienia oferty cenowej wraz                              
z załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy, a także w sposób zgodny z posiadanymi 
decyzjami, pozwoleniami etc.  

 

Rozdział 2 
Zakres przedmiotu zamówienia 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 1 ust. 1, obejmuje                                       
w szczególności:  
1) odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Bielsk, Brudzeń 

Duży, Bulkowo, Pacyna Miasta i Gminy Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała -                    
na podstawie pisemnego zgłoszenia pracownika gminy, w sposób zgodny z zapisami 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123); 

2) zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku, poprzez wykonywanie następujących 
czynności: 
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a. zabezpieczenie 50 (słownie: pięćdziesiąt) miejsc w schronisku w odpowiednich warunkach 
dla odłowionych zwierząt, posiadające pomieszczenia chroniące je przed zimnem, upałami 
i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, a także zapewnienie 
wyżywienia, stałego dostępu do wody oraz opieki weterynaryjnej  
- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

b. prowadzenie, odrębnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia, ewidencji                      
i dokumentacji zwierząt ze wskazaniem pochodzenia zwierzęcia odłowionego i przyjętego 
do schroniska, a także prowadzenie ewidencji nadanie numerów identyfikacyjnych 
zwierzętom;  

c. każdorazowe informowanie Zamawiającego o zdarzeniach tj.: adopcja, upadek, eutanazja 
zwierzęcia etc.; 

3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem identyfikacyjnym 
dla potrzeb działań adopcyjnych prowadzonych przez Strony, w tym.: 

a. przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt  
w ciągu 48 godzin od ich wyłapania, w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej 
Związku Gmin Regionu Płockiego; 

b. sporządzenie w dniu odłowienia  zwierzęcia dokumentacji fotograficznej zwierzęcia 

odłowionego. Zaleca się wykonanie zdjęcia oznaczonego datą interwencji umieszczoną na  

wykonanej fotografii. Dokumentację fotograficzną o której mowa powyżej Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 48 godzin od przeprowadzenia  

skutecznej interwencji wraz z krótkim opisem umożliwiającym identyfikację odłowionego  

psa z wskazanego miejsca do odłowienia; 

4) prowadzenie i przedkładanie Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, pisemnej sprawozdawczości związanej z realizacją przedmiotu 
zamówienia, prowadzonej odrębnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia 
- dla celów rozliczeniowych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić sprawozdawczość  
w formie wykazu, zawierającym co najmniej takie dane jak: 

a. liczba porządkowa;   
b. nazwa gminy, 
c. limit psów [szt.]; 
d. nr identyfikacyjny pasa; 
e. miejscowość odłowionego psa; 
f. liczbę dób przebywania psa w schronisku; 
g. liczbę adopcji; 
h. upadki/eutanazja – w takim przypadku Zamawiający wymaga dodatkowo 

przedłożenia przez Wykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii 
protokołu dotyczącego zgonu lub eutanazji psa z dokładnym opisem zdarzenia, 
podpisanego przez lekarza weterynarii; 

i. stan zwierząt na koniec ubiegłego miesiąca [szt.]; 
j. stan zwierząt na koniec bieżącego miesiąca [szt.]; 
k. opis zdarzenia (dotyczącego np. przyjęcie psa, ucieczki, adopcji, zgonu, eutanazji, 

wykonanego zabiegu etc.)  
5) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu 

Płockiego tj.: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Pacyna, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara 
Biała wraz z ich transportem oraz zabezpieczeniem miejsc do ich przetrzymywania. 
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie 
innych instytucji czy osób fizycznych; 

6) w przypadku adopcji zwierzęcia Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu                          
do oryginału umowy adopcyjnej w siedzibie Wykonawcy.  

7) każdorazowo, gdy w okresie realizacji umowy, od momentu przyjęcia zwierzęcia                        
do schroniska następuje zwolnienie miejsca przez zwierzę oddane Wykonawcy pod 
opiekę, Wykonawca na pisemny wniosek pracownika gminy odławia, transportuje  
i utrzymuje kolejne zwierzę bezdomne, zgodnie z obowiązującymi przepisami                              
oraz wymaganiami wynikającymi z przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat; 
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8) po upływie terminu realizacji umowy Wykonawca nieodpłatnie oraz bez dodatkowych 
czynności formalnych i prawnych przejmuje przyjęte do schroniska zwierzęta                      
na utrzymanie i opiekę z własnych środków. Po tym okresie Wykonawca przejmuje pełną 
odpowiedzialność za przejęte zwierzęta; 

9) zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym zwierzętom, w której zakres wchodzi:  
a. 15-dniowa kwarantanna; 
b. odrobaczenie; 
c. szczepienie; 
d. leczenie; 

10) wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjmowanych do schroniska                
z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: Bielsk, Brudzeń 
Duży, Bulkowo, Pacyna, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała oraz zapewnienie 
niezbędnej opieki weterynaryjnej po wykonaniu zabiegów kastracji lub sterylizacji,                                             
z zastrzeżeniem, że: 

a. zabiegi kastracji lub sterylizacji Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić zawsze 
wtedy, gdy nowoprzyjęte do schroniska zwierzę kwalifikuje się do tego typu 
zabiegu; 

b. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i dokumentacji zwierząt 
poddanych kastracji lub sterylizacji oddzielnie dla każdej z gmin objętych 
przedmiotem zamówienia (polegającej m.in. na sporządzaniu pisemnych 
protokołów potwierdzających wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji przez 
Wykonawcę, zawierających opis zwierzęcia wraz z datą i miejscem odłowienia 
oraz z datą zgłoszenia przez pracownika). 

 

Rozdział 3 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do 24 godzinnej gotowości do wyłapywania i transportu 

zwierząt do schroniska (7 dni w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania łączności telefonicznej z Zamawiającym                  

i/-lub pracownikiem gminy (7 dni w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami). 
3. Wykonawca ma obowiązek podjąć działania zmierzające do odłowienia bezdomnych 

zwierzę w terminie nieprzekraczającym 24 godziny od momentu zgłoszenia potrzeby 

interwencji przez Zamawiającego lub gminę. 

4. W uzasadnionych przypadkach (np. problem ze skontaktowaniem się z osobą, która                               
jest w stanie wskazać dokładne miejsce przebywania zwierzęcia), dopuszcza się możliwość 
odłowienia przez Wykonawcę bezdomnego zwierzęcia w nieprzekraczającym terminie                  
do 36 godzin liczonych od momentu zgłoszenia potrzeby interwencji przez Zamawiającego 
lub gminę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przy odławianiu zwierząt do:  
1) korzystania w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt z urządzeń posiadających 

stosowne certyfikaty/atesty i środki dopuszczone do obrotu prawnego urządzeń, które 
nie stwarzają zagrożenia dla życia, zdrowia ani cierpienia odławianym zwierzętom; 

2) stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone                          
w ustawie  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U z 2019 r., poz. 
122, 1123) oraz w rozporządzeniu 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) oraz zapewnienia im dalszej opieki. 

6. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zwierząt    
dostarczonych przez dotychczasowego Wykonawcę. Z chwilą przejęcia, o którym mowa   
 w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte 
zwierzęta w ilości przekazanej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego - w celu 
sprawowania nad nimi opieki przez czas trwania niniejszej umowy.  
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7. W przypadku upadku zwierzęcia znajdującego się w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych czynności oraz pokrycia 
wszelkich kosztów z tym związanych, a za czynności te nie przysługuje Wykonawcy 
dodatkowe wynagrodzenie. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności przed dokonaniem miesięcznego rozliczenia 

do umożliwienia Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, 

przeprowadzenia czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający, w ramach ww. kontroli zastrzega sobie prawo do wglądu do 

dokumentacji w zakresie wykonywanej przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego 

oraz do wykonywania dokumentacji fotograficznej odłowionych w ramach realizacji 

niniejszej umowy zwierząt.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 50 miejsc przeznaczonych na przyjęcie 
bezdomnych psów, które pozostają do dyspozycji Zamawiającego w okresie trwania 
niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia akcji adopcyjnych zwierząt przyjętych                        
do schroniska na własnych stronach internetowych. 

11. Wykonawca po upływie terminu realizacji umowy zobowiązany jest nieodpłatnie oraz bez 
dodatkowych czynności formalnych i prawnych przejąć na utrzymanie i opiekę z własnych 
środków finansowych przyjęte pełną odpowiedzialność za przyjęte zwierzęta.  

12. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy: 
1) starannie i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy; 
2) informowanie Zamawiającego o wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 
3) stosowanie się do poleceń Zamawiającego związanych z przedmiotem umowy;  
4) przygotowanie właściwej dokumentacji potwierdzającej należyte wykonanie umowy 
5) stosowanie przepisów regulujących właściwe wykonanie przedmiotu niemniejszej 

umowy.    

Rozdział 4 
Termin wykonania zamówienia 

 
Realizacja przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły od dnia podpisania 
umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
 

Rozdział 5 
Zestawienie ilości  miejsc 

 
Zabezpieczenie 50 miejsc przeznaczonych na przyjęcie bezdomnych psów, które pozostają                          
do dyspozycji Zamawiającego określono w poniższej tabeli:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa Gminy/ Miasta Gminy Limit psów [szt.] 

1 Bielsk  5 

2 Brudzeń Duży 8 

3 Bulkowo 2 

4 Pacyna 14 

5 Gabin 3 

4 Słupno 5 

5 Staroźreby 3 

6 Stara Biała 10 

Łącznie miejsc: 50 


