
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom Gminy Płock w schronisku
oraz doprowadzanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Płock za
wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich.

I. Zakres prac zleconych i finansowanych przez Zamawiającego.

1.  Prowadzenie  bieżącego  monitorowania  terenu  Gminy  Płock  (lustracja)  w  zakresie
występowania bezdomnych zwierząt – psów i kotów, (pozostających bez opieki).

2.  Doprowadzanie  i  zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  z  terenu  Gminy  Płock
w  schronisku,  psom  i  kotom  w  ilości  gwarantowanej maksymalnie  200  miejsc  dla
bezdomnych psów i  30 miejsc  dla bezdomnych kotów poprzez oznaczenie boksów logiem
Urzędu Miasta Płocka.

3. Przyjmowanie zwierząt poszkodowanych w wyniku innych zdarzeń losowych, jak pożary,
wypadki, nieludzkie traktowanie, lub w przypadku utraty właściciela związaną z chorobą,
śmiercią ( bez pozostawienia spadkobiercy), które na tej drodze utraciły dom.

4.  Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych
z udziałem zwierząt (bezdomnych psów i kotów oraz wolno żyjących dzikich kotów);

a)  dojazd  do  miejsca  zgłoszenia  zdarzenia  drogowego/wypadku  zwierzęcia,  udzielenie
pierwszej pomocy oraz transport zwierzęcia do schroniska. W przypadku wolno żyjących
dzikich kotów, po wyleczeniu (podejmując czynności  weterynaryjne adekwatne do stanu
zdrowia zwierzęcia) wypuszczenie zwierzęcia  na wolność do ich naturalnego środowiska;
udostępnienie pomieszczenia dla kotów wolno żyjących dzikich powypadkowych w czasie ich
rekonwalescencji;

b) gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych,
w tym niezwłoczne podjęcie działań nieprzekraczające 1 godziny od chwili zgłoszenia przez
przedstawiciela Zamawiającego/Straż Miejską, Policję, Wydział Zarządzania Kryzysowego.

5. Interwencyjne odławianie zwierząt, których zachowanie wskazuje na zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi.

6.  Przystąpienie do realizacji  prac w zakresie opisanym w punktach 2, 3, 4, 5 oraz spraw
związanych  ze  zwierzętami  rannymi  w  wypadkach  ulicznych  winno  nastąpić  w  czasie
niezwłocznym,  jednak  nie  później  niż  w  czasie  1  godziny  od  powzięcia  wiadomości
o zaistniałym zdarzeniu z prowadzonego monitorowania miasta (lustracji terenu miasta) lub
od  zgłoszenia  interwencji  przez  służby  publiczne  (Straż  Miejską,  Policję,  Wydział
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, itp.)
lub mieszkańców.

     Czas realizacji prac: - niezwłoczny, uzależniony od rodzaju czynności.
7. Przyjmowanie doprowadzonych bezpańskich zwierząt (psów i kotów).
8. Przyjmowanie  psów  i  kotów  od  właścicieli,  którzy  z  określonych  i  udokumentowanych

przyczyn nie mogą sprawować nad nim dalszej opieki (zrzeczenie się w formie pisemnej,
za wiedzą i pisemną akceptacją Wydziału Kształtowania Środowiska);

9. Prowadzenie spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami.
10.  Zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  pochodzącymi  z  terenu  Gminy  Płock

w schronisku poprzez między innymi:
a) prowadzenie kwarantanny zwierząt nowo przybyłych,
b) karmienie zwierząt,
c) leczenie zwierząt,
d) prowadzenie szczepień przeciw wściekliźnie,
e) badanie zwierząt przez lekarza weterynarii,
f) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

11. Zwierzę,  co  do którego brak jest  możliwości  ustalenia właściciela  w terminie 14 dni  –
będzie utrzymywane w schronisku przez czas nieograniczony do czasu przekazania osobom
chętnym do zaopiekowania się nim.

12.  Usypiania w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych oraz
ślepych miotów;



13. Zapewnienie zwierzętom humanitarnych warunków bytowania dla psów i kotów, w tym:
a)  boksów  z  budami  wielkością  dostosowanych  do  zwierzęcia,  chroniących  przed

przegrzaniem i wyziębieniem w ilości 12 bud dla psów i 6 klatek dla kotów,
b) suchych i czystych legowisk dla psów i kotów,
c) oddzielenie suk od psów,
d) zapewnienie sukom ze szczeniętami oddzielnych pomieszczeń,
e) zapewnienie pomieszczenia dla psów agresywnych,
f) właściwego pożywienia i wody zdatnej do picia dostosowanego do wieku, stanu i potrzeb

zwierzęcia,
g) oddzielenie młodych zwierząt od dorosłych,
h) ogrodzone wybiegi dla psów i kotów, 

14. Systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt w schronisku.
15. Prowadzenie w schronisku obserwacji zwierząt bezdomnych, które pogryzły człowieka.
16.  Prowadzenie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  dla  zmniejszenia  populacji  zwierząt

w schronisku.
17.  Znakowanie  zwierząt  bezdomnych przyjmowanych do  schroniska  poprzez  wszczepienie

mikroczipów w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

18.  Prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskania  nowych  właścicieli  i  skuteczne
oddawanie  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom  zainteresowanym  i  zdolnym  im
zapewnić  należne  warunki  bytowania  i  w  tym  celu  umieszczanie  ogłoszeń  na  stronie
internetowej.

19. Oddawanie bezdomnych zwierząt do adopcji mieszkańcom po uprzednim przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego i prowadzenie kontroli w zakresie sprawowania opieki przez ich
nowych właścicieli  – wizyta poadopcyjna w porozumieniu z wolontariatem. Adopcje będą
odbywać się zgodnie z Regulaminem adopcyjnym schroniska zaopiniowanym przez Urząd
Miasta Płocka.

20. Zapewnienie całodobowej dyspozycyjności i łączności z Zamawiającym, telefonicznej i/lub
za pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej w celu realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia.

21. Prowadzenie rejestru interwencji w zakresie bezdomnych zwierząt.
22.  Prowadzenie  ewidencji  przyjmowanych  zwierząt  Gminy  Płock  oraz  zwierząt  padłych,

poddanych uśpieniu, oddanych do adopcji.
23.  Przejęcie  opieki  nad  zwierzętami  Gminy  Płock,  zgodnie  z  ustaleniami  z  podmiotem

dotychczasowo  wykonującym  na  rzecz  miasta  umowę  nr  28/WKŚ-I-ZŚ/Z/2880/2018  r.
z  dnia  18 grudnia  2018 r.  polegającą  na:  „Zapewnieniu  opieki  bezdomnym zwierzętom
pochodzącym  z  terenu  miasta  Płocka  w  schronisku  oraz  odprowadzaniu  bezdomnych
zwierząt z terenu miasta Płocka”.

Aktualnie  w  schronisku  (na  miesiąc  sierpień  2019  r.)  przebywa   146  psów oraz   kotów.
Z terenu Gminy Płock miesięcznie przyjmowanych jest do schroniska około  40 szt. zwierząt
(psów i kotów).

II. Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

1. Wykonawca winien dysponować schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
   Schronisko dla bezdomnych zwierząt winno być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym

spełnienie wymogu określonego w pkt. I. 4 tj.:
  „Przystąpienie  do  realizacji  prac  w  zakresie  odprowadzania  bezdomnych  zwierząt  do

schroniska  raz spraw związanych ze zwierzętami rannymi w wypadkach ulicznych winno
nastąpić w czasie niezwłocznym, jednak nie później niż w czasie  1 godziny  od powzięcia
wiadomości o zaistniałym zdarzeniu z prowadzonego monitorowania miasta (lustracji terenu
miasta) lub od zgłoszenia interwencji przez służby publiczne (Straż Miejską, Policję, Wydział
Kształtowania  Środowiska Urzędu Miasta, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, itp.)
lub mieszkańców.

  Czas  realizacji  prac  w  zakresie  odprowadzenia  bezdomnych  zwierząt  –  niezwłoczny,
uzależniony od rodzaju czynności.”

2.  Schronisko dla bezdomnych zwierząt winno być prowadzone przez Wykonawcę własnym
kosztem  i  staraniem  (prace  inwestycyjne,  modernizacyjne  i  remontowe),  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności:



  - ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z  2019 r., poz.
122, 1123),

  - rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr
158, poz. 1657),

   - ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186,
1309) i innych właściwych przepisów w tym zakresie.

3. Schronisko winno być prowadzone całodobowo (obsługa przez odpowiednio wymaganą ilość
osób, sprzętu i środków technicznych).

4. Schronisko winno być dostępne dla mieszkańców codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00.
5. Schronisko winno być wyposażone w środki przystosowane do odprowadzenia bezdomnych

zwierząt m.in. w kagańce, obroże, smycze itp.
6. W schronisku winna być prowadzona dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja klatek, boksów

i wybiegów dla zwierząt:
- dezynfekcja – wyjaławianie (odkażanie) klatek, boksów, wybiegów dla zwierząt
- dezynsekcja – tępienie insektów gryzących, mrówek faraona, karaluchów, pluskwiaków

itp.
- deratyzacja – tępienie gryzoni oraz innych szkodników gryzących.

7.  W  schronisku  winna  być  prowadzona  książka  kontroli  weterynaryjnej,  w  której  będą
dokonywane

wpisy lekarza dotyczące przeprowadzonych kontroli i wydanych zaleceń.
8.  Schronisko  winno  być  utrzymane  we  właściwym  stanie  technicznym,  sanitarnym  i

porządkowym.
9 . W schronisku musi funkcjonować wolontariat.
10  . Schronisko  ma  nawiązać  współpracę  z  behawiorystę   który  powinien  pozostawać  w

kontakcie z wolontariuszami.
11. Na  terenie  schroniska  należy  umieścić  tablice  informacyjne  prezentujące  psy

rekomendowane  do  adopcji.  Treść  opisów  dotyczących  psów  należy  skonsultować  z
behawiorystą i wolontariuszami.

12. Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej i facebook’owej schroniska pod kątem
adopcji  zwierząt,  ze szczególnym uwzględnieniem adopcji  i  akcji  promocyjnej dotyczącej
bezdomnych zwierząt – edukacja w szkołach, dni otwarte w schronisku itp., a także udział w
akcjach  propagandowych  i  profilaktycznych  mających  na  celu  zmniejszenie  liczby
bezpańskich zwierząt.

III. Szczegółowy opis usług weterynaryjnych.

Zakres i wymagania dotyczące opieki weterynaryjnej: 
1.Doraźne badanie zwierząt przyjętych do schroniska na kwarantannę.
2.Bieżąca  kontrola  stanu  zdrowia  zwierząt  (minimum raz  w tygodniu).  Z  przeprowadzonej

kontroli  wykonawca  zobowiązany  jest  każdorazowo  sporządzić  protokół  z  opisem stanu
faktycznego  na  dzień  kontroli  potwierdzony  przez  lekarza  weterynarii  wykonującego
przedmiotową kontrolę.

3.Zwalczanie wścieklizny zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

4. Okresowe zwalczanie chorób zakaźnych tj. nosówka, parwowiroza, katar koci.
5. Bieżące leczenie wszystkich chorych zwierząt.
6.  Regularne  okresowe  (co  ok.  3  -  4  miesiące)  zwalczanie  pasożytów  wewnętrznych  i

zewnętrznych  dopasowane  w  terminie  z  dezynfekcją,  dezynsekcją  i  deratyzacją  całego
schroniska.

7. Sterylizacja i kastracja wszystkich zwierząt przebywających w schronisku.
8. Doraźna pomoc chirurgiczna łącznie z zapewnieniem hospitalizacji w miejscu leczenia.
9. Eutanazja wg wskazań oraz zapewnienie przechowania zwłok.
10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej.
11. Posiadanie sprzętu zapewniającego diagnostykę: analityczną, USG, RTG.
12. Posiadanie pomieszczenia zapewniającego możliwość diagnostyki i leczenia zwierząt.
13. Całodobowa opieka weterynaryjna.
14. Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom wolno żyjącym, w tym ich hospitalizacja,

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom powypadkowym – całodobowo.



15. Doraźne przechowywanie martwych zwierząt, w tym podejrzanych o choroby zakaźne.
16. Wydawanie leków nasennych w celu ich iniekcji poprzez aplikator pneumatyczny.

IV. Wolontariat 

1.Wolontariat  odbywać  się  będzie  minimum 3  razy  w  tygodniu  (środy,  soboty,  niedziele)
w godzinach 10 – 14.                          

2.Zlecane czynności związane z opieką nad zwierzętami będą polegać na:
- wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych przez pracownika schroniska psów na smyczy,
- socjalizacji,
- procesie uczenia się bycia psem, nawiązywania kontaktów z innymi psami oraz kontaktów

z człowiekiem. Jest to czas, w jakim pies uczy się interakcji ze środowiskiem (psy, ludzie,
otoczenie) i rozwija prawidłowe funkcje społeczne.

3. Wybór i wyprowadzanie zwierząt z boksów należy do kierownika schroniska dla bezdomnych
zwierząt lub upoważnionego pracownika. Minimum 50% obsady zwierząt (psów) ma być
objęte opieką wolontariatu.

4.  Szczegóły  prowadzenia  wolontariatu  określi  porozumienie  zawarte  przez  schronisko  ze
Stowarzyszeniem  Płock  Przyjazny  Psom  lub  inną  organizacją  prozwierzęcą  mającą
doświadczenie w wolontariacie.

5. Osoby biorące udział w wolontariacie przebywając na terenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt mają obowiązek:
- każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy na liście obecności,
- potwierdzenia wykonania czynności przez osoby do tego wyznaczone,
- przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i

innych osób uprawnionych,
- wykonania czynności związanych z opieką nad zwierzętami.

V. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić  na umowę o pracę osoby, które będą
uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za następujące
czynności:
- sprzątanie boksów dla zwierząt,
- wymiana wody,
- wyprowadzanie psów na wybieg,
- podawanie leków dla zwierząt,
- przygotowanie posiłków,
- wykonywanie drobnych napraw w miejscach przebywania zwierząt


