Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA GŁÓWNYCH
WYMAGAŃ
Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Szczerców w 2019r. przebywającym obecnie
w schronisku w Bełchatowie oraz sukcesywne odławianie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów
z terenu Gminy Szczerców w 2019 roku.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a) przejęcie 23 sztuk psów odłapanych z terenu Gminy Szczerców przebywających obecnie w schronisku
w Bełchatowie; Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do przejęcia ze schroniska dla zwierząt może
być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z aktualnej ilości psów przebywających w schronisku na
dzień odbioru zwierząt ze schroniska. Zwierzęta przebywające w schronisku są już: odrobaczone,
zaszczepione, wysterylizowane lub wykastrowane oraz oznaczone numerem identyfikacyjnym. Odbiór
wszystkich psów ze schroniska powinien nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku (włącznie);
Przewóz psów powinien odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu psów.
b) zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w schronisku tj. opiekę, wyżywienie, nadzór
weterynaryjny, profilaktykę oraz lecznictwo;
c) przybycie na wskazane miejsce na terenie Gminy Szczerców, gdzie znajduje się bezdomny pies oraz jego
odłowienie; przyjmuje się, że liczba psów do odłowienia będzie wynosiła ok. 30 sztuk rocznie;
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do odłowienia i przyjęcia do schroniska może być mniejsza lub
większa, a wynikać to będzie z aktualnej ilości bezdomnych psów na terenie Gminy Szczerców.
Odłowienie bezdomnego psa i przyjęcie do schroniska powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24
godziny od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy pies jest agresywny, Wykonawca powinien przybyć
niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia. Odłowienie psów i ich
przewóz powinien odbywać się za pomocą: środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do odławiania
i transportu psów. Wszystkie koszty odłowienia psów i ich transportu oraz pobytu są po stronie
Wykonawcy;
d) dostarczenie do schroniska odłowionych psów;
e) zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w schronisku tj. opieki, wyżywienia, nadzoru
weterynaryjnego, profilaktyki oraz lecznictwa;
f) zapewnienie przekazywania psów do adopcji;
g) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań i zestawień psów
przebywających w schronisku z terenu Gminy Szczerców.
2. Zamawiający będzie zlecał odławianie bezpańskich psów do wysokości środków finansowych
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zabezpieczonych w budżecie Gminy Szczerców.
Interwencje dotyczące odłowienia bezdomnego psa powinny być podejmowane tylko po zgłoszeniu przez
upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu Gminy w Szczercowie.
Schronisko, do którego trafią bezdomne psy musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych
dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz. 1657) oraz innych aktualnie obowiązujących
przepisów.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia psów w terminie do dnia 31 grudnia 2018r. włącznie oraz
zapewnienia im właściwych warunków pobytu w schronisku tj. opieki, wyżywienia, nadzoru
weterynaryjnego, profilaktyki oraz lecznictwa do końca 2019r.
Odławianie psów będzie się odbywać sukcesywnie od dnia 01.01.2019r. do 31 grudnia 2019r.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się na koszt Zamawiającego utrzymywać
zwierzęta w schronisku do czasu ich odebrania przez Zamawiającego.
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