
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
IKOŚ.6140.9.2022.VIII

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 15 864-83-47, 15 864-83-45, fax 15 864-32-61
e-mail: lukasz.urban@staszow.pl 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„ Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach”

w ramach zadania:
„Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Staszów”.

Rodzaj zamówienia:  Usługa.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

1. Wyłapywanie zwierząt i dowiezienie ich do lecznicy.
2. Badanie, szczepienie oraz leczenie zwierząt.
3. Zagwarantowanie czasowego pobytu zwierząt na terenie lecznicy.
4. Przekazanie zwierzęcia do adopcji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Przedmiotowe zamówienie obejmuje: 

Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów.
Wykonawca, który podejmie się wykonywania zabiegów i leczenia bezpańskich zwierząt musi być
do  tego  odpowiednio  przygotowany,  posiadać  doświadczenie  i  umiejętność  postępowania  ze
zwierzętami nie oswojonymi oraz posiadać sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług.
Zakres usług weterynaryjnych świadczonych dla bezpańskich zwierząt dotyczy tych psów i kotów,
które trafią do Wykonawcy  z wypadków, zostaną znalezione przez mieszkańców gminy Staszów
oraz zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Wykaz przewidywanych usług weterynaryjnych świadczonych przez wykonawcę:
1.  Badanie  ogólnego  stanu  zdrowia  psa  lub  kota  z  wydaniem  zaświadczenia  –  opis
odzwierciedlony w indywidualnej karcie zdrowia zwierzęcia;
2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie;
3. Inne szczepienia –  wg zlecenia i zakresu uzgodnionego każdorazowo z Zamawiającym;
4. Sterylizacja suk w zależności od wielkości;
5.  Sterylizacja kotki;
6.  Kastracja psa lub kota;
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7.  Obserwacja  w  lecznicy  bezpańskiego  zwierzęcia  w  celu  wykonania  zabiegów  ujętych
w punkcie 4, 5 i 6 wraz z kosztami wyżywienia;

     -  Stacjonarne leczenie zwierzęcia w lecznicy (koszt jednej doby);
- Zabiegi lecznicze wg zlecenia i zakresu uzgodnionego każdorazowo z Zamawiającym;
- Zagwarantowanie pobytu bezdomnych zwierząt w lecznicy po zabiegu sterylizacji/kastracji;
- Eutanazja w przypadku: 

      a) zwierząt nieuleczalnie chorych, bardzo starych bez szans na przeżycie lub adopcję,
b) zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub innych powstałych urazach zagrażających jego
życiu,  
c) zwierząt agresywnych po okresie obserwacji minimum 5 dni, które według oceny lekarza
stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,

     d) ślepych miotów jeżeli nie ma możliwości znalezienia dla nich nowych właścicieli.
8.  Wyjazdy  do  wypadków  komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Staszów,  w  których
poszkodowane  jest  zwierzę  bezdomne  (wraz  z  transportem  do  lecznicy  i  objęciem  opieką
lekarsko-weterynaryjną poszkodowanego zwierzęcia, lub w uzasadnionych przypadkach, jego
eutanazją) oraz usługi lekarsko-weterynaryjne ratujące życie lub zdrowie zwierzęcia, odbywają
się  niezwłocznie,  najpóźniej  w ciągu 3 godzin  od  przyjęciu  zgłoszenia,  w godzinach pracy
lecznicy oraz poza godzinami pracy lecznicy Wykonawcy (całodobowo oraz w dni ustawowo
wolne od pracy).

Każdy  przypadek  eutanazji  musi  być  udokumentowany  notatką  sporządzoną  przez  lekarza
weterynarii. Informacja o każdej przeprowadzonej eutanazji winna być na bieżąco przekazywana do
Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. 

Wyjazdy  do  wypadków,  w  których  poszkodowane  są  zwierzęta  –  wg  zlecenia  i  zakresu
uzgodnionego  każdorazowo  z  Zamawiającym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia
notatki zawierającej opis wydarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres wykonywanych zabiegów
– zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy.
W przypadku adopcji  bezpańskiego psa lub kota przez mieszkańca Gminy Staszów na zlecenie
osoby uprawnionej  z Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie mogą być wykonane dodatkowe usługi
określone w wykazie przewidywanych usług weterynaryjnych. 
Każde bezpańskie zwierzę przyjęte do leczenia musi mieć założoną kartę, w której odnotowany
będzie: wiek, rasa, kolor, płeć, waga, stan ogólny zwierzęcia, agresja, wszystkie wykonane zabiegi,
podane leki oraz zalecenia.

Zalecana procedura związana ze sterylizacją/kastracją bezpańskich kotów lub psów:

1.  Badanie  ogólnego  stanu  zwierzęcia,  które  stanowi  czynnik  dopuszczający  do  wykonania
właściwego zabiegu.
2.  Wykonaniu  zabiegu  sterylizacji/kastracji  zwierzęcia  zgodnie  z  zasadami  profesjonalnego
świadczenia usług weterynaryjnych.
3.   Zapewnieniu właściwej opieki weterynaryjnej wraz z pobytem w lecznicy.
W  zależności  od  stanu  zdrowia  po  wykonanym  zabiegu  zwierzę  może  być  przekazane
inspektorowi  TOZ  lub  innej  osobie,  która  zadeklaruje  chęć  adopcji.  O  długości  pobytu
w lecznicy po zabiegu decyduje lekarz weterynarii. 
4.  Wykonanie  usługi  powinno  odbywać  się  w  lecznicach  weterynaryjnych  posiadających
pomieszczenia  do  wykonywania  zabiegu  sterylizacji  oraz  pomieszczenia  do  okresowego
przetrzymywania zwierząt wyposażonego w klatki.
5.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  lekarza  weterynarii  (podczas  badania  ogólnego  stanu
zdrowia)  chorób  przewlekłych,  zagrażających  życiu  zwierzęcia,  zakaźnych  lub  innych
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czynników, które mogą mieć wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie zwierzęcia na wolności,
dopuszcza  się  uśpienie  zwierzęcia.  Decyzję  o  konieczności  eutanazji  podejmuje  lekarz
weterynarii.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

W  ofercie  należy  określić  cenę  w  taki  sposób,  aby  obejmowała  ona  wszystkie  elementy
zamówienia,  uwzględniając  maksymalny przewidziany przez  Wykonawcę czas  realizacji  usługi,
koszty  bezpośrednie  robocizny,  materiałów,  zakupu,  pracy  sprzętu  i  transportu  oraz  koszty
pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami prawa.

CPV  85200000-1 - usługi weterynaryjne. 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego  -  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31,  pok.  nr  13  lub
telefonicznie pod numerem tel. 15 864-83-47, 15 864-83-45.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Łukasz Urban – Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Jolanta Klimek – Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-   posiadają  uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności  jeżeli  ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania, 
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
-  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
-  dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia:  dysponuje  co  najmniej  1  osobą
posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydane na podstawie ustawy z dnia
21 grudnia 1990 r o zawodzie lekarza weterynarii  i  izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1140 t. j.).

Wykonawca  do  oferty  cenowej  dołączy  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  opisanych
w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz wskaże osobę spełniającą w/w wymagania, która
zastąpi Wykonawcę w przypadku niemożności wykonania przedmiotowych usług.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
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6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,   
ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub
przesłać faksem na nr 15 864-32-61 w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 1200 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej”.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl lub przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania oferty.

8.  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

9. Załącznik
Formularz oferty cenowej

Staszów, dnia 14.12.2022 r.                 Z up BURMISTRZA
                                                                                                             dr Ewa Kondek

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
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	Gmina Staszów

