
Opis przedmiotu zamówienia
I.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badania ogólnego stanu zdrowia, badań
specjalistycznych w odniesieniu do kotów wolno żyjących (dzikich):

1) kastracja (kocurów i kotek) poprzedzona wykonanym badaniem morfologii krwi wraz
z  zapewnieniem zwierzęciu pobytu w zakładzie leczniczym na czas rekonwalescencji w
lecznicy (do 48 godzin)- 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) panleukopeni,
    g) pasożyty wewnetrzne,
    h) grzybiczne zapalenie skóry,
    i) stan zapalny dziąseł,
    j) zapalenie spojówki/rogówki,
    k) niewydolność nerek,
    l) leczenie zatruć,
    ł) 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  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  18  grudnia  2003  r.  o
zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2005 r. poz.1047, 1893).
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.



załącznik nr 1



Nazwa usługi
(opis)

A

Planowana ilość
zabiegów do

wykonania (szt.)
B

Cena
jednostkowa 

brutto

C

Wartość oszacowana
(ilość zabiegów x cena

jednostkowa)

D=BxC

Badanie ogólnego stanu zdrowia

Badanie kliniczne
( w tym pomiar 
temperatury, 
oddechu, tętna)

80 10,00 zł 800,00 zł

Badanie specjalistyczne w zależności od potrzeb

Rtg 10 15,00 zł 150,00 zł

Usg 10 15,00 zł 150,00 zł

Krew
- morfologia,
-  biochemia

100 35,00 zł 3 500,00 zł

Mocz 80 5,00 zł 400,00 zł

Profilaktyka

odpchlenie 400 5,00 zł 2 000,00 zł

odrobaczenie 600 5,00 zł 3 000,00 zł

szczepienie 
przeciwko 
chorobom 
zakaźnym

260 30,00 zł 7 800,00 zł

Szczepienie 
przeciwko 
wściekliźnie

10 10,00 zł 100,00 zł

Planowane zabiegi chirurgiczne

Kastracja ( kotek i 
kocurów)

500 70,00 zł 35 000,00 zł

wszczepienia 
mikroczipa

300 Zgodnie z umową z Polskim Towarzstwem Rejestarcji 
 i Identyfikacji

znakowanie kotów -
przez nacięcie ucha
kotów wolno 
żyjących

300           10,00 zł 3 000,00 zł

 Pozostałe zabiegi weterynaryjne

Eutanazja w 
uzasadnionych 
przypadkach

40 20,00 zł 800,00 zł

Katar koci 350 15,00 zł 5 250,00 zł

Świerzbowiec uszny 300 15,00 zł 4 500,00 zł



Panleukopenia 250 25,00 zł 6 250,00 zł

Pasożyty 
wewnętrzne

250 10,00 zł 2 500,00 zł

Grzybiczne 
zapalenie skóry

150 15,00 zł 2 250,00 zł

Stan zapalny 
dziąseł

200 20,00 zł 4 000,00 zł

Zapalenie 
spojówki/rogówki

250 15,00 zł 3 750,00 zł

Niewydolność nerek 120 10,00 zł 1 200,00 zł

Leczenie zatruć 80 20,00 zł 1 600,00 zł

Zapalenie pęcherza
moczowego

200 10,00 zł 2 000,00 zł

                                                                            Łączna wartość brutto: 90.000,00 zł 



Nazwa usługi
(opis)

A

Planowana ilość
zabiegów do

wykonania (szt.)
B

Cena
jednostkowa 

brutto

C

Wartość oszacowana
(ilość zabiegów x cena

jednostkowa)

D=BxC

Badanie ogólnego stanu zdrowia

Badanie kliniczne
( w tym pomiar 
temperatury, 
oddechu, tętna)

80

Badanie specjalistyczne w zależności od potrzeb

Rtg 10

Usg 10

Krew
- morfologia,
-  biochemia

100

Mocz 80

Profilaktyka

odpchlenie 400

odrobaczenie 600

szczepienie 
przeciwko 
chorobom 
wirusowym

260

Szczepienie 
przeciwko 
wściekliźnie

10

Planowane zabiegi chirurgiczne

Kastracja ( kotek i 
kocurów)

500

wszczepienia 
mikropicza

300 - -

znakowanie kotów -
przez nacięcie ucha
kotów wolno 
żyjących

300

 Pozostałe zabiegi weterynaryjne

Eutanazja w 
uzasadnionych 
przypadkach

40

Katar koci 350

Świerzbowiec 
uszny

300



Panleukopenia 250

Pasożyty 
wewnętrzne

250

Grzybiczne 
zapalenie skóry

150

Stan zapalny 
dziąseł

200

Zapalenie 
spojówki/rogówki

250

Niewydolność 
nerek

120

Leczenie zatruć 80

Zapalenie pęcherza
moczowego

200

                                                                                     Łączna wartość brutto: 90.000,00 zł

W cenie ofertowej ( tj. w cenach jednostkowych zawartych w formularzu cenowym) musi 
być zawarty całkowity koszt wykonania przedmiotowych usług tj. koszt robocizny, zakupu 
niezbędnych materiałów i leków oraz pracy sprzętu. Zamawiający dopuszcza zmianę 
szacowanych ilości poszczególnych rodzajów zabiegów  w trakcie realizowania umowy w 
zależności od faktycznych potrzeb. 

Szacowania wartości zamówienia dokonała: Anna Symonowicz


