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TOM II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1)

Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty i/lub odbioru ze wskazanego
przez Zamawiającego miejsca na terenie Miasta i Gminy Prabuty,

2)

Transporcie wyłapanych i/lub odebranych z terenu Miasta i Gminy Prabuty bezdomnych zwierząt do
obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt,

3)

Zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom, wyłapanym i/lub odebranym z terenu Miasta i Gminy
Prabuty, polegającej w szczególności na:
a)

wyżywieniu,

b)

opiece weterynaryjnej, w tym: badaniach, leczeniu, szczepieniach, kastracji, sterylizacji,
usypianiu ślepych miotów trafiających do schroniska, poddawaniu eutanazji z przyczyn
humanitarnych;

c)

znakowaniu i poszukiwaniu nowych właścicieli dla wyłapanych i/lub odebranych bezdomnych
zwierząt.

2.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni opiekę, o której mowa w pkt. 1 zwierzętom
wyłapanym z terenu Miasta i Gminy Prabuty, przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Węgrowie k. Grudziądza. Na dzień 03.12.2018 r. przebywa w schronisku 38 psów i 2 koty.

3.

Transport zwierząt, o których mowa w pkt. 2 do schroniska, w którym będzie im zapewniona opieka
stanowi koszt Wykonawcy.

4.

Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty ma charakter stały,
odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie interwencyjne Zamawiającego.

5.

Wykonawca każdorazowo przystąpi do wykonania usługi, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 1), w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta i gminy Prabuty po telefonicznym zgłoszeniu przez
Zamawiającego, w czasie: do 1, do 2 lub do 3 godzin od zgłoszenia (zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy).

6.

Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt, prowadzony będzie przez przeszkolone osoby, pod
nadzorem pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

7.

Wyłapane bezdomne zwierzęta Wykonawca przewozi swoim środkiem transportu do schroniska.

8.

Transport zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z przepisami prawa.

9.

Z wyłapania i/lub odbioru zwierząt Wykonawca sporządzać będzie protokół zawierający informacje o:
dacie i godzinie zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wyłapania i/lub odebrania zwierzęcia,
dacie i godzinie przystąpienia do wykonywania usługi, ilości wyłapanych i/lub odebranych zwierząt,
miejscowości w której wyłapano i/lub odebrano bezdomne zwierzęta.

10. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj.: odpowiednie miejsce przebywania,
całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną.
11. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla bezdomnych
zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty, w ilości zapewniającej należytą realizację usługi objętej
umową.
12. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który będzie obejmował, w szczególności:
1)

wykaz zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty, przebywających w schronisku w danym miesiącu,
w rozbiciu na poszczególne dni,

2)

wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Miasta i Gminy Prabuty w danym miesiącu,
prowadzony na podstawie protokołów, o których mowa w pkt. 9,
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3)

wykaz określający liczbę zwierząt: poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, padłych,
wysterylizowanych/wykastrowanych, zaszczepionych, leczonych, oznakowanych, oddanych do
adopcji.

13. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ – TOM III IPU.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
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