Znak: SO.341-36(ZK)/09
Załącznik nr 1
do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami
bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące.”

1) odbiór zwierząt z dotychczasowego schroniska, transport do schroniska docelowego wykonawcy
wraz z opieką weterynaryjną (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania
zwierząt, klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów),
2) zapewnienie zwierzętom bieŜącego utrzymania i opieki (wyposaŜenie: boksy z budami wielkością
dostosowane do zwierzęcia, wybiegi ogrodzone, wyodrębnione pomieszczenia dla suk szczennych i
ze szczeniętami, pomieszczenia dla psów agresywnych; utrzymanie: poŜywienie i pojenie
dostosowane do wieku, stanu i potrzeb zwierzęcia, artykuły sanitarne do utrzymania higieny
zwierząt i pomieszczeń, obsługa przeszkolona i przygotowana do opieki oraz odławiania zwierząt i
in. wynikające z przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnie przyjętymi zasadami,
3) zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej (bieŜąca kontrola stanu zdrowia, działania
profilaktyczne, leczenie i zabiegi w/g potrzeb, odrobaczanie, usypianie ślepych miotów i in.),) a w
szczególności opieki weterynaryjnej nad zwierzętami nowo przyjętymi do schroniska (szczepienia
ochronne przeciwko wściekliźnie i in., odrobaczanie),
4) profesjonalne odławianie z terenu miasta i transport do schroniska zwierząt bezpańskich – na
wezwanie Zamawiającego i pod dozorem StraŜy Miejskiej w wykonane nie później niŜ w 12 godzin
od powiadomienia (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt,
klatki, profesjonalna obsługa i in. wynikające z przepisów),
5) prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny,
6) trwałe znakowanie zwierząt przyjętych do punktu – czip wraz z włączeniem do krajowego lub
lokalnego rejestru zwierząt oznakowanych,
7) prowadzenie bieŜącej ewidencji zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w tym dokumentacji zdjęciowej
przyjmowanych zwierząt, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, umów adopcyjnych a takŜe
innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów,
8) utylizacja zwłok zwierzęcych (padłych lub uśpionych w związku z chorobą) z zastrzeŜeniem, Ŝe
transport nie będzie częstszy niŜ raz na sześć miesięcy.
9) skuteczne zapewnienie nowych opiekunów (adopcja) dla minimum 2 psów w skali miesiąca
kalendarzowego – z zastrzeŜeniem, Ŝe pod opieką w danym miesiącu znajdować się będzie nie
mniej niŜ 10 psów przekazanych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Wykonawca zadania winien określić i zagwarantować skuteczną adopcję zwierząt - co oznacza, Ŝe
Zamawiający będzie ponosił koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku przez określony okres, a w tym
czasie Wykonawca zobowiązany jest do znalezienia docelowego opiekuna.
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