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Opis przedmiotu zamówienia na  

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

 z terenu Gminy Brody 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu  oraz  zapewnieniu 

opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody. Zamówienie jest podzielone na dwie części: 

Część nr 1 -   Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody 

Część nr 2 -  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu 

Gminy Brody.  

 

3.1 Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody 

Odłowieniu  podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru i stwarzające 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej 

pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, 

stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone 

przez pojazdy mechaniczne. 

Zamawiający przewiduje odłowienie 48 szt. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody. 

 Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt. 

1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.  

2. Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów,  na terenie Gminy Brody ma 

charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede 

wszystkim po wniesieniu ustnego zgłoszenia od osób fizycznych do Urzędu Gminy Brody 

lub Policji.  

3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Policję Wykonawca jest obowiązany 

powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Referatu 

Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brody 

w terminie do 2 dni po wykonaniu usługi.  

4. Realizacja usługi przez Wykonawcę następować będzie w ciągu dwudziestu czterech godzin 

od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. Wykonanie usługi winno być 

przeprowadzone w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych. 

5. W przypadku konieczności odłowienia zwierząt agresywnych, chorych, kontuzjowanych lub 

potrąconych przez pojazdy mechaniczne usługa winna być wykonywana niezwłocznie od 

chwili podjęcia  przez Wykonawcę dyspozycji Zamawiającego, w czasie dogodnym dla 

ustalenia miejsca pobytu. 

6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brody musi odbywać się w sposób 

humanitarny.  

7. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przy użyciu m.in. : 

a. dmuchaw siatek chwytaków angielskich, 

b. rękawic ochronnych. 

8. Używane przy  odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą  stwarzać 

zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.  



9. Środki do przewozu dla odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa 

w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

856). 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie odłowionych zwierząt. 

11. Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest do zachowania środków 

ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany 

do dołożenia wszelkich starań by odłowione zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla 

otoczenia. 

12. Odłowione zwierzęta, które pokąsały ludzi, chore lub podejrzane o chorobę, a także 

potrącone przez pojazdy mechaniczne, należy niezwłocznie przewieźć do lekarza 

weterynarii, z którym Gmina Brody ma podpisaną umowę. O dalszym postępowaniu ze 

zwierzęciem będzie decydował lekarz weterynarii. 

13. Po wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia, niezbędnych szczepień oraz 

sterylizacji/kastracji   zdrowe zwierzę  Wykonawca dostarczy docelowo do wskazanego 

przez Zamawiającego miejsca zapewnienia opieki. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia 

do schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego.  

14. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych 

w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odłowionych zwierząt z podaniem 

miejsca odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia 

zwierzęcia, gatunku, rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych oraz 

wykonania fotografii, która winna być dołączona do zlecenia interwencji. 

 

3.2 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Brody.  
 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje: 

1. objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Brody  

2. zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 

3. utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 

4. systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 

5. przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 

6. przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 

7. zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy  i stałego dostępu do wody według 

obowiązujących norm 

8. zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu 

zdrowia oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 

9. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu 

odebrania zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 

10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz spisywanie umów 

adopcyjnych 

11. prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem m.in. informacji o pochodzeniu 

zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty 

przyjęcia, daty opuszczenia  oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano 

zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest 

przedkładać, co miesiąc Zamawiającemu. 

12. informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, 

eutanazji  i upadku zwierzęcia 

13. wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających  przyjęcie zwierzęcia zawierających 

datę przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.  

14. W przypadku upadku zwierzęcia utylizacji zwłok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  



15. Zwierzęta po upływie 6 miesięcy tracą status zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy 

Brody,  a Wykonawca przejmuje nad nim prawa opiekuńcze i właścicielskie. 

 

 

Opiekę lekarsko – weterynaryjną, sterylizację/kastrację, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt 

zapewnia Zamawiający, na mocy podpisanej odrębnej umowy z lekarzem weterynarii.  

Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o 

ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 

Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych 

podmiotów lub osób trzecich. 

Zamawiający przewiduje zapewnienie opieki przez  okres ok. 10000 dób  bezdomnym zwierzętom 

z terenu Gminy Brody. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. 

W ofercie należy określić cenę w taki sposób by obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, 

uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty 

materiałów oraz transportu. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

mieć wpływ na cenę jego oferty. Podstawą do rozliczeń będzie cena jednostkowa netto przyjęta 

przez Wykonawcę przy kalkulacji cenowej zawartej w ofercie powiększona o obowiązującą stawkę 

podatku VAT.  

 


