
Opis przedmiotu zamówienia
I.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonywanie  badania  ogólnego  stanu  zdrowia,
badań  specjalistycznych  w  odniesieniu  do  kotów  wolno  żyjących  (dzikich)  oraz
świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i
kastracji psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami Gminy Miasto – Płock,
na  podstawie  skierowania  wystawionego  przez  Gminę-  Miasto  Płock  (Wydział
Kształtowania Środowiska) 

1. kastracja (kocurów i kotek) poprzedzona wykonanym badaniem morfologii krwi wraz z
zapewnieniem zwierzęciu pobytu na czas rekonwalescencji w lecznicy (min. 48 godzin) tj. do
stanu zdrowotnego pozwalającego na przeżycie w stanie wolnym po wykonaniu zabiegu;
2. znakowanie przez nacięcie ucha kotów wolno żyjących wykastrowanych (kotek i kocurów)
wraz  ze  wszczepieniem mikroczipa  (zaczipowanie)  -  zawierającego  informację  dotyczącą
osiedla bytowania kota wolno żyjącego (dzikiego) i nazwiska społecznego opiekuna;
3. wszczepianie mikroczipa - zawierającego informację dotyczącą osiedla bytowania kota i
nazwisko społecznego opiekuna - każdemu kotu leczonemu w ramach zamówienia;
4. usypianie ślepych miotów, głównie chorych;
5. odrobaczanie;
6. odpchlenie;
7. szczepienie przeciw wściekliźnie;
8. szczepienie przeciw chorobom zakaźnym wśród kotów;
9. leczenie ogólne kotów wolno żyjących (dzikich) w tym:
a) badanie kliniczne,
b) Rtg, Usg,
c) krew, mocz,
d) katar koci,
e) świerzbowiec uszny,
f) panleukopenia,
g) pasożyty wewnętrzne,
h) grzybiczne zapalenie skóry,
i) stan zapalny dziąseł,
j) zapalenie spojówki/rogówki,
k) niewydolność nerek,
l) leczenie zatruć,
ł)  zapalenie pęcherza moczowego.
10. zwierzęta właścicielskie:
1) sterylizacja suki właścicielskiej do 10 kg ( włącznie),
2) sterylizacja suki właścicielskiej między 10 kg -30 kg,
3) sterylizacja suki właścicielskiej powyżej 30 kg,
4) kastracja psa właścicielskiego  do 10 kg ( włącznie),
5) kastracja psa właścicielskiego między 10 kg -30 kg,
6) kastracja psa właścicielskiego powyżej 30 kg,
7) sterylizacja kotki właścicielskiej,
8) kastracja kocura właścicielskiego.

II. Usługi dla zwierząt :
1)  powinny  być  realizowane  na  terenie  Gminy  -  Miasto  Płock  z  dobrym  połączeniem
komunikacyjnym, 
2)  powinny  być  realizowane  w  pomieszczeniach  przystosowanych  do  okresowego
przetrzymywania zwierząt chorych, wyposażonych w klatki szpitalne.  Nie mogą to być małe
kontenerki służące do transportu kotów,
3) usługi muszą być wykonywane za pomocą aparatury i sprzętu niezbędnego do świadczenia
usług weterynaryjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24),
4) wykonawca podejmujący się leczenia i wykonywania zabiegów u kotów wolno żyjących musi
być  do  tego  odpowiednio  przygotowany.  Priorytetowe  jest  doświadczenie  i  umiejętność
postępowania ze zwierzętami dzikimi oraz przewidywanie zachowań zwierząt znajdujących się
w stresie,
5) wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu, wgląd do dokumentacji lekarskiej leczonych
zwierząt objętych umową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29
września  2011r.  w  sprawie  zakresu  i  sposobu  prowadzenia  dokumentacji   lekarsko-



weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji ( Dz.U.
2011 nr 224 poz. 1347 ),
6) znakowanie kotów ( wysterylizowanych i  wykastrowanych) – przez nacięcie  ucha kotów
wolno żyjących – chirurgiczne proste, niewielkie nacięcie górnej krawędzi zewnętrznej lewej
małżowiny usznej wraz ze wszczepieniem mikroczipa,
7)  podstawą  do  wykonania  zabiegów  sterylizacji  i  kastarcji  jest  skierowanie  z  Wydziału
Kształtowania Środowiska.
III. Zakres usług sterylizacji / kastracji zwierząt właścicielskich obejmuje:
1)  wizytę  kwalifikującą,  w  tym  badanie  kliniczne  przed  zabiegiem  i  ocenę  stanu  zdrowia
zwierzęcia,
2) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji / kastracji w narkozie infuzyjnej,
3) zapewnienie psu/ kotu  opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia  psa/kota z narkozy, w
tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
4) wizytę kontrolną w siedzibie przychodni weterynaryjnej dla zwierząt, obejmującą badanie
kliniczne i zdjęcie szwów.
W trakcie wizyty kwalifikującej lekarz, po badaniu klinicznym, może stwierdzić konieczność
wykonania badań dodatkowych ( np.: EKG,RTG,USG, badanie krwi, moczu). Gmina Miasto  -
Płock  nie  pokrywa  ich  kosztów,  jak  również  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne
powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem. 
IV. Warunki przeprowadzenia zabiegów zwierząt właścicielskich:
1)  podstawą  do  wykonania  zabiegów  sterylizacji  i  kastarcji  jest  skierowanie  z  Wydziału
Kształtowania Środowiska,
2) okazanie książeczki zdrowia psa/kota lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do
zwierzęcia ( w przypadku psów musi być aktualny wpis o szczepieniu przeciwko wściekliżnie).
3) Zwierzę zgłoszone do zabiegu musi być oznakowane czipem.
V. Wymagania od Oferentów:
1) dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 9:00 do godz.  19.00 oraz
soboty nie będące świętami od godz. 9:00 do godz. 14.00 ,
2) posiadanie min. 5 klatek i miejsc na przechowywanie zwierząt na czas rekonwalescencji
( dotyczy kotów wolno żyjacych (dzikich),
3) możliwosć zapewnienia okresów przetrzymywania zwierząt po zabiegach dla jak najwiekszej
liczby kotów wolno żyjących (dzikich),
4)  usługi  dla  zwierząt  powinny  być  realizowane  w  pomieszczeniach  przystosowanych  do
okresowego przetrzymywania zwierząt chorych, wyposażonych w klatki szpitalne,
5) usługi muszą być wykonywane za pomocą aparatury i sprzętu niezbędnego do świadczenia
usług weterynaryjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 24),
6) wykonawca podejmujący się leczenia i wykonywania zabiegów u zwierząt musi być do tego
odpowiednio  przygotowany.  Priorytetowe jest  doświadczenie  i  umiejętność postępowania ze
zwierzętami oraz przewidywanie zachowań zwierząt znajdujących się w stresie. Doświadczenie
zawodowe w świadczeniu usług weterynaryjnych nie może być krótsze niż 1 rok. 
7) wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu, wgląd do dokumentacji lekarskiej leczonych
zwierząt objętych umową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29
września  2011r.  w  sprawie  zakresu  i  sposobu  prowadzenia  dokumentacji   lekarsko-
weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji ( Dz.U. z
2011 Nr 224, poz. 1347 ),


