
Opis przedmiotu zamówienia

 I.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonywanie  badania  ogólnego  stanu
zdrowia,  badań  specjalistycznych  w  odniesieniu  do  kotów  bezdomnych  i
wolno żyjących (dzikich):
1) sterylizacja kotek oraz ich przechowywanie na czas rekonwalescencji;
2) kastarcja kocurów oraz ich przechowywanie na czas rekonwalescencji;
3) oznaczanie  przez nacięcie ucha;
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  bezdomnych  i  wolno  żyjących  (dzikich)

obejmujące m. in.:
a) katar koci,
b) świerzbowiec uszny,
c) panleukopenia,
d) grzybiczne zapalenie skóry,
e) stan zapalny dziąseł,
f) zapalenie spojówek/rogówki,
g) zapalenie pęcherza moczowego.

II. Usługi dla zwierząt :
1)  powinny być realizowane na terenie Gminy  -  Miasto  Płock z  dobrym

połączeniem komunikacyjnym, ze względu na wiek opiekunek zwierząt,
które  bardzo  często  są  osobami  starszymi  i  mają  kłopoty
z przemieszczaniem się ze względów zdrowotnych,

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,  objętych
przedmiotem zamówienia,

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,

7) podstawą do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji jest skierowanie
z Wydziału Kształtowania Środowiska,



III. Wymagania od Oferentów:
1) dostępność od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 19.00
2) posiadanie  klatek  i  miejsc  na  przechowywanie  zwierząt  na  czas

rekonwalescencji.


