
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

I. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2008 r.  

II. Zamówienie obejmuje: 
1. stosowanie się do postanowień  regulaminu schroniska, 
2. całodobową dyspozycyjność oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 

pełnienie dyŜuru pod ogólnodostępnym numerem telefonu w schronisku, 
3. zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez organizowanie aukcji, 

sprzedaŜy, oddawanie do adopcji, 
4. podejmowanie działań we współpracy z lekarzem weterynarii w zakresie 

ograniczenia populacji zwierząt w schronisku poprzez ich sterylizację                
i kastrację, 

5. stałą opiekę weterynaryjną nad zwierzętami  w schronisku w zakresie kontroli 
stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia,  

6. szczepienie wszystkich zwierząt przeciwko wściekliźnie, 
7. odprowadzanie na obserwację do lecznicy wskazanej przez Zamawiającego 

zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę, 
8. współpraca z lecznicą dla zwierząt w zakresie trwałego oznakowania psów 

przebywających w schronisku, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 
9. wyłapywanie bezdomnych psów i kotów w granicach administracyjnych Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego w ramach akcji ogłoszonej przez Prezydenta Miasta 
oraz zgłoszeń mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do organu 
Policji, StraŜy  Miejskiej lub schroniska i ich transport do schroniska, 

10. realizację zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów przy 
uŜyciu wyłącznie urządzeń specjalistycznych przeznaczonych do wyłapywania 
zwierząt, 

11. zapewnienie podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt doraźnej pomocy 
weterynaryjnej, w przypadku konieczności uŜycia środków farmakologicznych, 
oraz słuŜb zabezpieczających akcję wyłapywania – organ Policji, StraŜy 
Miejskiej, 

12. reagowanie na zgłoszenia osób fizycznych i prawnych: 
     1) w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt agresywnych stwarzających  
         zagroŜenie dla  ludzi – w ciągu 1 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia, 
     2) w przypadku zgłoszeń dotyczących rannych zwierząt w  wyniku wypadku – 
         w ciągu 1 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia, 
     3) w innych przypadkach – w dniu przyjęcia zgłoszenia, 
13. interwencje lekarskie w stosunku do zwierząt poszkodowanych w  wypadkach 

ulicznych, 
14. codzienne karmienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi 

wymogami i normami Ŝywienia zwierząt, 
15. prowadzenie rejestrów zwierząt: 

a) doprowadzonych do schroniska, 
b) wydawanych ze schroniska nowym właścicielom, 
c) przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych (szczepienia,    

leczenia, przeglądy,  eutanazja), 
                        d)  utylizacji padłych zwierząt, 
16. bieŜącą naprawę i konserwację obiektów i urządzeń schroniska oraz 

utrzymanie czystości w obiektach i na terenie schroniska (usuwanie 
nieczystości), 

17. organizowanie, zabieganie o dodatkowe fundusze i inne środki niezbędne do 
prawidłowego utrzymania i funkcjonowania schroniska, w instytucjach              
i jednostkach spoza Urzędu Miasta, 



18. przedkładanie sprawozdań finansowo – rzeczowych raz na miesiąc w/g 
zaleceń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, w tym, składanie  
informacji dotyczących rozliczeń wydatków oraz wyjazdów w sprawach 
związanych z prowadzeniem schroniska ( do wglądu prowadzenie kart 
drogowych na kaŜdy uŜywany samochód wykorzystywany do interwencji). 

III.  Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu w/w czynności, były  
przestrzegane przepisy wynikające: 

1.   z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 106,      
poz. 1002 z późn. zm.),  

      2.  z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.10.2002 roku           
w sprawie szczegółowych warunków  weterynaryjnych przy organizowaniu 
lub    urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt (Dz. U. z 2002 r., nr 192, 
poz.1609), 

      3.   z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu 
schronisk  dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), 

       4. z uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt oraz  o rozstrzyganiu o dalszym  postępowaniu z nimi. 

 


