Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………………………………………………
Opis przedmiotu zamówienia:
Na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi/wolno
żyjącymi (koty, psy) na terenie Dzielnicy Ochota.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami
bezdomnymi/ wolno żyjącymi (koty, psy) na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w okresie od
1 stycznia 2022 do 30 listopada 2022 roku.
Usługi dotyczyć będą zwierząt bezdomnych/ wolno żyjących dostarczonych do lecznicy przez
Mieszkańców (karmicieli zarejestrowanych w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota),
organizacje pozarządowe, Straż Miejską m. st. Warszawy, Policję i inne służby Miasta, przy czym
szacunkowa liczba zwierząt wolno żyjących dostarczanych w ciągu roku do lecznicy weterynaryjnej
wynosi około 150. Ilość i rodzaj zleconych zabiegów zależeć będzie od bieżącego zapotrzebowania
zgłaszanego przez opiekujących się zwierzętami oraz służby Miasta.

I. Zasady współpracy:
1.Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności ujęte w formularzu cenowym.
2.Ceny usług nie wymienionych w formularzu cenowym, a koniecznych do przeprowadzenia ze
względu na stan zdrowia zwierząt negocjowane będą przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Ochota Urzędu m. st. Warszawy.
3.W przypadku dostarczenia do lecznicy zwierząt bezdomnych i wolno żyjących przez mieszkańców
na zabiegi planowane (sterylizacja, kastracja, leczenie), podstawę wykonania usług w zakresie
wskazanym w formularzu cenowym, stanowi skierowanie z Wydziału Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Ochota wystawione imiennie na opiekuna zwierzęcia (w formie papierowej lub w postaci
przekazania Opiekunowi numeru talonu telefonicznie).
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia elektronicznie comiesięcznego rejestru usług
wykonywanych dla Zamawiającego i załączania tego rejestru do faktury wystawianej za dany miesiąc,
zawierającego:
a) dane osoby dostarczającej zwierzę wraz z numerem skierowania lub numerem patrolu SM
dostarczającego zwierzę;
b) adres odłowienia zwierzęcia;
c) nr czipa, jeśli zwierzę było zaczipowane;
d) wykaz zrealizowanych usług

e) informację o dalszym losie zwierzęcia (wypuszczenie do środowiska, przekazanie do Schroniska
itp.)
5.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i umożliwienia Zamawiającemu wglądu do
prowadzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia
zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. z 2011 r. nr 224 poz. 1347) szczegółowej
dokumentacji lekarskiej leczonych zwierząt, objętych Umową.
6.Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na terenie lecznicy (w widocznym miejscu) pisemnej
informacji dotyczącej zakresu i rodzaju usług weterynaryjnych wykonywanych na koszt m.st.
Warszawy.
7.Warunki płatności:
a)Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty świadczenia usług wymienionych w ofercie
złożonej przez Wykonawcę, tj. koszt robocizny, zakup niezbędnych materiałów i leków, pracy sprzętu
oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszelkich elementów cenotwórczych takich jak np.:
koszty żywienia zwierząt przebywających w zakładzie leczniczym dla zwierząt.
b)Wystawianie faktur za usługi wykonane zgodnie z rejestrem, o którym mowa w pkt. 4 odbywać się
będzie nie częściej niż raz w miesiącu.
c)Należność za wykonanie usług w danym miesiącu Zamawiający ureguluje jednorazowo przelewem,
na rachunek bankowy wskazany w Umowie/fakturze, w terminie 21 dni od daty przyjęcia i
zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
d)Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

II. Wymagania ogólne dla Wykonawcy:
1. Wykonawca musi prowadzić działalność w systemie całodobowym (całodobowy stacjonarny dyżur
lekarza weterynarii w lecznicy oraz telefoniczny) - również w niedzielę, święta i dni ustawowo wolne
od pracy lub Wykonawca musi zapewnić hospitalizowanym zwierzętom całodobową opiekę oraz
telefoniczne pełnienie dyżuru przez lekarza weterynarii w celu udzielenia pierwszej pomocy
zwierzętom z wypadków.
2. Zakład leczniczy dla zwierząt musi być zlokalizowany na terenie dzielnicy Ochota lub dzielnicy
bezpośrednio sąsiadującej z Dzielnicą Ochota z możliwością zapewnienia szybkiego transportu przez
opiekuna kotów wolno żyjących (tramwaj, metro).
3.Wykonawca w razie potrzeby powinien mieć możliwość świadczenia usługi poza zakładem
leczniczym dla zwierząt (np. wyjazd do zwierzęcia poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym,
ewentualny transport do lecznicy).
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4.Wykonawca musi posiadać aparaturę i sprzęt niezbędny do realizacji usług weterynaryjnych,
objętych przedmiotem zamówienia (w tym sprzęt USG i aparat RTG).
5.Wykonawca podejmujący się leczenia i wykonywania zabiegów u kotów wolno żyjących musi być
do tego odpowiednio przygotowany. Priorytetowe jest doświadczenie i umiejętność postępowania ze
zwierzętami agresywnymi oraz przewidywania zachowań zwierząt znajdujących się w stresie
(wcześniejsza współpraca z Miastem lub organizacjami pro-zwierzęcymi). Poza odpowiednim,
humanitarnym stosunkiem do zwierząt ważna jest także życzliwość i wyrozumiałość w stosunku do
ich opiekunów (karmicieli). Osoby te mają prawo do pełnej informacji o stanie zdrowia swoich
podopiecznych, a także o wszystkich wykonanych zabiegach.
6. Zakład leczniczy dla zwierząt powinien posiadać:
a)wydzieloną izolatkę/szpital zakaźny,
b)pomieszczenie przystosowane do okresowego przetrzymywania zwierząt chorych i po zabiegach
(szpital) - wyposażone w odpowiedniej wielkości klatki szpitalne i / lub wystawowe;
c)pomieszczenie chłodnicze, przystosowane do przechowywania zwłok zwierząt;
d) klatki dla kotów;
e) boksy lub wydzielone miejsca dla psów;
f) sprzęt do obsługi agresywnych zwierząt (podbierak, klatka zaciskowa lub torba iniekcyjna, kagańce,
rękawice ochronne itp.);
g)w miarę możliwości dostępny całodobowo środek transportu, umożliwiający dojazd do wypadku i
transport zwierzęcia do zakładu leczniczego;
h)sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową;
i) łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej wprowadzanie danych o kotach wolno żyjących
do Międzynarodowej Bazy Danych „SAFE ANIAL”;
j)sprzęt dostosowany do świadczonych usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania
w tym:
- mikroprocesory z aplikatorami, zgodne z normą ISO 11784
- czytnik do odczytywania elektronicznych mikroprocesorów, zgodny z normą ISO 11785 (zaleca się
aby czytnik był podłączony do komputera, w celu eliminacji ewentualnych błędów przy ręcznym
wprowadzaniu danych).
7. Standardem musi być sprawdzenie, czy przyjęte do Zakładu Leczniczego zwierzę nie jest
oznakowane elektronicznie.
8. Wykonawca powinien przyjmować zwierzęta przez cały czas otwarcia zakładu leczniczego.
9. Wykonawca, od momentu rozpoczęcia akcji czipowania kotów wolno żyjących przez Biuro Ochrony
Środowiska, będzie miał obowiązek czipowania wszystkich przyjętych do Lecznicy kotów wolno
żyjących i bieżącego wpisywania do bazy SAFE-ANIMAL informacji dotyczących kota (wiek,
umaszczenie itp.) oraz leczenia (historii) i wykonanych zabiegów.
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Jeżeli przyjęty kot jest zaczipowany, Wykonawca ma obowiązek wpisywania do bazy SAFE-ANIMAL
informacji dotyczących aktualnego leczenia i wykonanych zabiegów.
Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o rozpoczęciu akcji czipowania kotów wolno
żyjących oraz przekaże wytyczne co do zakresu danych, które muszą być umieszczane w bazie, jak
również specjalne loginy do Bazy.
10. Aktualnie realizowane jest także obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie wszystkich
kotów wolno żyjących dostarczanych do Zakładu Leczniczego w ramach umowy (do czasu ustania
zagrożenia epizootycznego).

III. Wyposażenie zakładu leczniczego:
1.Zakład leczniczy musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie otworów okiennych i drzwi przed
możliwością ucieczki zwierząt (np. plastikową siatką).
2.We wszystkich pomieszczeniach, gdzie zwierzęta są przetrzymywane, badane i poddawane
zabiegom musi znajdować się lampa UV (lub lampa przenośna).
Klatki:
a)w zakładzie leczniczym musi być szpital z minimum 4 klatkami stacjonarnymi odpowiedniej
wielkości, przeznaczonymi dla zwierząt „miejskich” i minimum 1 miejscem dla psów;
b)pojedyncze klatki nie mogą stać bezpośrednio na sobie i kontaktować się ze sobą, jeśli mają
ażurowe ścianki. Wtedy niezbędne są stelaże, z bocznymi, litymi i łatwymi do mycia i dezynfekcji
ścianami lub specjalne zestawy klatek;
c)minimalna wielkość klatek dla kotów przebywających dłużej niż dwie doby- 90x70x60 cm zapewniająca miejsce: do swobodnego położenia i wyprostowania się zwierzęcia, na kuwetę (ze
żwirkiem lub gazetami), na posłanie oraz na miseczki z wodą i karmą. Najlepiej aby miski były
przymocowane lub podwieszane na drzwiczkach/ściance. Jeżeli zakład leczniczy posiada mniejsze
klatki (51x76x60 cm czy nawet 44x62x55 cm) to mogą one być wykorzystywane do krótkich,
maksymalnie 2 dniowych pobytów;
d)wszystkie klatki/boksy muszą być numerowane, a w karcie leczenia każdego zwierzęcia wpisany
musi być także numer klatki/ boksu, w którym zwierzę przebywa;
e)w jednej klatce/ boksie nie może przebywać więcej niż jedno zwierzę (wyjątek stanowi kotka/ suka
z kociętami/ szczeniętami lub miot kociąt/szczeniąt – w takim wypadku konieczne jest zapewnienie
odpowiednio dużej klatki/ boksu);
f)po wydaniu każdego zwierzęcia klatki/ boksy w której przebywał, muszą zostać umyte, a następnie
odkażone przy użyciu preparatu dezynfekcyjno-odkażającego. Gdy u zwierzęcia stwierdzona była
choroba zakaźna zaleca się dodatkowe odkażenie sprzętu roztworem chloru i promieniami UV.
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Uwaga - niedopuszczalne jest przetrzymywanie kotów w kontenerach transportowych czy klatkach
łapkach.

IV. Dokumentacja (ewidencja zwierząt):
1.Zwierzę przyjmowane do zakładu leczniczego musi mieć nadany kolejny numer, w karcie leczenia
powinna też być adnotacja zawierająca:
a)datę i godzinę przyjęcia zwierzęcia;
b)w przypadku zwierząt dostarczanych przez Straż Miejską - numer Eko patrolu oraz EKZ lub imię i
nazwisko oraz numer kontaktowy do osoby, która dostarczyła zwierzę (osoby prywatne);
c)miejsce, z którego zwierzę zostało przywiezione (w miarę możliwości – nazwę i numer ulicy, gdzie
zostało znalezione/odłowione lub opis tego miejsca);
d)nr czipa, jeśli zwięrzę jest zaczipowane;
e)przy wydawaniu zwierzęcia należy odnotować, komu zostało ono wydane i w jakim celu (np.
transport do Schroniska, wypuszczenie na wolność, przekazanie pod opiekę). Koty wolno żyjące po
wyleczeniu i przeprowadzeniu zabiegów są odbierane i wypuszczane przez osobę, która dostarczyła
zwierzę lub Straż Miejską m. st. Warszawy w miejscu ich znalezienia/ odłowienia.

V. Informacje dodatkowe:
1.Konieczne jest zapewnienie zwierzęciu pobytu w zakładzie leczniczym dla zwierząt, adekwatnie do
czasu leczenia, pobyt powyżej 7 dób musi być uzgadniany z Zamawiającym.
2.W przypadku stwierdzenia w Zakładzie Leczniczym jednej z chorób zakaźnych np. panleukopenii,
parwowirozy, kalciwirozy konieczne jest zamknięcie szpitala oraz niezwłoczne poinformowanie o tym
fakcie Zamawiającego. Zwierzęta chore i podejrzane o zarażenie się chorobą należy skutecznie
odizolować oraz zachować wszelkie możliwe procedury higieniczno-sanitarne zapobiegające
rozprzestrzenianiu się choroby (zmiana fartuchów, stosowanie mat dezynfekcyjnych itp.). Po
opuszczeniu szpitala przez zwierzęta, będące potencjalnym źródłem zakażenia niezbędne jest
przeprowadzenie dokładnej dezynfekcji (w tym z użyciem promieni UV i preparatów skutecznych w
zwalczaniu patogenów wywołujących ww. choroby). Po zakończonej dezynfekcji należy powiadomić
Zamawiającego o otwarciu szpitala i rozpoczęciu przyjmowania zwierząt.

VI. Postępowanie przy przyjmowaniu zwierząt z wypadków, chorych zwierząt bezdomnych
i kotów wolno żyjących:
1. Wykonawca zobowiązany jest:
a)przyjąć do zakładu leczniczego dla zwierząt każde zwierzę poszkodowane w wypadku bądź chore
dostarczone przez mieszkańców, Straż Miejską, Policję lub inne służby oraz organizacje pozarządowe
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zajmujące się ochroną zwierząt. O każdej przeszkodzie uniemożliwiającej przyjmowanie zwierząt (np.
brak miejsca w szpitalu, stwierdzenie wysoce zaraźliwej na terenie zakładu) Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
b)w przypadku zwierząt dostarczonych przez Straż Miejską, Policję lub służby Miasta i
poszkodowanych w wypadkach, których stan zdrowia zagraża życiu - dokonać przyjęcia bez zbędnej
zwłoki (poza kolejnością);
c)udzielić poszkodowanemu zwierzęciu pierwszej pomocy (zabiegi ratujące życie wykonywane są bez
skierowania). Zakłady leczniczy dla zwierząt obowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania
Zamawiającego o przyjęciu takiego zwierzęcia,
d)w możliwie najkrótszym terminie uzgodnić telefonicznie z Zamawiającym dalsze postępowanie;
e) udzielanie całodobowo pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt ma na celu stabilizację stanu zwierzęcia
2. Zwierzęta poszkodowane w wypadkach, których stan zdrowia zagraża życiu muszą być
przyjmowane poza kolejnością.
4. Zwierzęta bezdomne:
a) jeżeli przyjęte zwierzę posiada czip i możliwe jest ustalenie jego właściciela, Wykonawca
niezwłocznie kontaktuje się z właścicielem zwierzęcia wskazanym w bazie. Wykonawca wydaje
zwierzę właścicielowi po podpisaniu przez niego oświadczenia. Wszelkie koszty, związane z
ratowaniem i leczeniem zwierzęcia pokrywa właściciel. W przypadku gdy właściciel odmówi odbioru
zwierzęcia, Wykonawca ma obowiązek zgłosić fakt porzucenia zwierzęcia na Policję, a zwierzę
przekazać do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
b) w przypadku eutanazji / śmierci oznakowanego zwierzęcia obowiązkiem Wykonawcy jest
niezwłoczny kontakt z właścicielem zwierzęcia wskazanym w bazie. W przypadku braku możliwości
nawiązania kontaktu, obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne przekazanie informacji o eutanazji /
śmierci zwierzęcia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”. Zgłoszenia można dokonać
telefonicznie lub drogą elektroniczną:
*całodobowe numery telefonów: 22 868-06-34, 22 868-15-79, 604-778-747
*e-mail: info@paluch.org.pl
c) zwierzęta, których właściciela nie da się ustalić (brak czipa lub czip niezarejestrowany), po
ustabilizowaniu stanu zdrowia, transportowane są do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Warszawie przy ul. Paluch 2. Wykonawca każdorazowo uzgadnia ze Schroniskiem termin przyjęcia
zwierzęcia, w celu zapewnienia miejsca w Schronisku. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub
drogą elektroniczną:
*całodobowe numery telefonów: 22 868-06-34, 22 868-15-79, 604-778-747
*e-mail: info@paluch.org.pl, ba02@paluch.org.pl
*Kierownik Biura Adopcji i Przyjmowania Zwierząt: Pan Grzegorz Sandomierski, tel. 784-097-381
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d) transport zwierząt z zakładu leczniczego do Schroniska zapewnia Straż Miejska m. st. Warszawy lub
Schronisko, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby transportu przez Wykonawcę,
e)zwierzę przekazywane jest przez Zakład Leczniczy do Schroniska wraz z epikryzą i pełną
dokumentacją lekarską. Zwierzęta przekazywane do Schroniska muszą mieć uprzednio wykonany test
w kierunku FPV/CPV, a Schronisko i jednostka transportująca zwierzę musi być poinformowana o
jego wyniku;
f) w przypadku przeciwskazań zdrowotnych do przewozu zwierzęcia, pozostanie ono w Zakładzie
Leczniczym do czasu ustabilizowania jego stanu zdrowia. Obowiązkiem Wykonawcy w takim wypadku
jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania Schronisku informacji o przyjęciu bezdomnego zwierzęcia (podając jego opis,
informacje o miejscu jego znalezienia/ odłowienia i – optymalnie- przesyłając jego zdjęcie).
5. Koty wolno żyjące:
Koty wolno żyjące poszkodowane w wypadkach, po ustabilizowaniu stanu zdrowia zostaną poddane
koniecznemu leczeniu, zabiegowi sterylizacji/ kastracji (jeżeli nie były wcześniej wysterylizowane /
wykastrowane) oraz czipowaniu (jeżeli nie były wcześniej zaczipowane). Obowiązkowej sterylizacji
podlegają również kotki ciężarne (sterylizacja aborcyjna).

VII. Zabiegi ratujące życie:
dotyczące przeważnie zwierząt z wypadków – nie wymagają skierowania od Zamawiającego,
natomiast Zakład Leczniczy dla zwierząt zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o tym
fakcie w jak najkrótszym czasie oraz odnotowania tego w rejestrze usług.

VIII. Koty wolno żyjące - chore, ranne, powypadkowe:
powinny mieć zapewniony pobyt w zakładzie leczniczym dla zwierząt do czasu zakończenia leczenia,
a następnie wrócić do środowiska naturalnego, czyli zostać wypuszczone w miejscu
znalezienia/odłowienia.
Z praktyki wynika, że:
a)w przypadku interwencji zgłoszonych przez opiekuna (karmiciela) koty powinny być wypuszczane
przez tę osobę (w transporcie zwierząt może pomóc Eko-Patrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy);
b)w przypadku kotów wolno żyjących dostarczonych do zakładu leczniczego dla zwierząt przez Straż
Miejską, zakład leczniczy dla zwierząt zawiadamia Straż Miejską o konieczności wypuszczenia kota. O
ile jest to możliwe, Eko-Patrol SM powiadamia opiekuna o tym fakcie i wypuszcza kota w jego
obecności. W przypadku gdy Straż Miejska nie ma możliwości zapewnienia transportu zwierzęciu, a
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jego opiekun jest nieznany Wykonawca musi zapewnić bezpieczny powrót zwierzęcia do
dotychczasowego miejsca bytowania.
W przypadku kalekich kotów wolno żyjących, które odniosły obrażenia wykluczające ich dalsze
bezpieczne przeżycie w środowisku (np. utrata kończyny), należy podjąć działania w celu zapewnienia
im dożywotniej opieki. W tym celu należy skontaktować się z opiekunem zwierzęcia, osobami
współpracującymi z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota lub z organizacjami
pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W razie braku możliwości
zapewnienia takiego miejsca należy skontaktować się z Wydziałem Spraw Zwierząt Biura Ochrony
Środowiska.
Koty wolno żyjące nie są przyjmowane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, nie dotyczy to kociąt.
W lecznicy musi być możliwość leczenia zwierząt, a nie tylko wykonywania zabiegów
sterylizacji/kastracji.
Z praktyki wynika, że Wykonawca musi być przygotowany na konieczność zapewnienia dostarczonym
do lecznicy zwierzętom schronienia w domach tymczasowych, jak również na prowadzenie akcji
adopcyjnej kotów.
O wszystkich przypadkach kotów wolno żyjących, które nie kwalifikują się do wypuszczenia na
wolność, Wykonawca a obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

IX. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących:
Podstawą do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji jest skierowanie z Wydziału Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy Ochota.
Każdy kot przed zabiegiem musi być zbadany i zakwalifikowany do przeprowadzenia operacji (uwaga
na katar i inne objawy). Gdy jest chory musi być najpierw wyleczony.
Gdy zwierzę znajduje się w premedykacji należy sprawdzić stan oczu, zębów i uszu (świerzbowiec), w
razie potrzeby oczyścić, usunąć kamień nazębny, ruchome zęby itp.
W tym momencie można również koty odrobaczyć i odpchlić (o ile nie było to wykonane wcześniej).
Z uwagi na możliwą ciążę zalecane jest wykonanie cięcia w linii białej.
W trakcie zabiegu powłoka skórna powinna być zeszyta krytym szwem śródskórnym, przy użyciu
szwów rozpuszczalnych, tak aby nie było konieczności ich usuwania.
Po zabiegu konieczne jest zapewnienie zwierzęciu antybiotykoterapii oraz terapii przeciwbólowej. W
przypadku kotów źle reagujących na kontakt z człowiekiem, zaleca się stosowanie preparatów o
przedłużonym działaniu aby uniknąć narażania zwierzęcia na codzienny stres związany z podawaniem
zastrzyków.
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Po operacji konieczne jest przetrzymanie samic przez 7 dób (wypuszczanie w 8 dobie), samców min. 2
doby (wypuszczanie w 3 dobie), w uzasadnionych przypadkach dłużej.
Koty po zabiegu kastracji muszą być jednakowo znakowane poprzez poziome, niewielkie odcięcie
górnej krawędzi lewej małżowiny usznej.
W każdym zakładzie leczniczym musi być również możliwość sterylizacji kotek ciężarnych
(z równoczesną eutanazją płodów).
W przypadku pozytywnego wyniku testu na FIV lub FeLV należy podjąć stosowne działania, zgodne z
przepisami, aktualną wiedzą i etyką lekarską, biorąc pod uwagę ogólny stan zwierzęcia oraz
możliwość przekazania pod opiekę karmicielowi lub organizacji itp. Decyzję o konieczności eutanazji
zwierzęcia podejmuje lekarz weterynarii. Sam wynik dodatki testu nie może być wskazaniem do
eutanazji.
Koty wolno żyjące nie są przyjmowane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wyjątek stanowią
oswojone kocięta oraz koty, które prawdopodobnie były w przeszłości zwierzętami mieszkającymi w
domu i nadają się do adopcji.

X. Przekazywanie zwierząt pod opiekę organizacji, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt
Dopuszcza się, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przekazanie zwierząt bezdomnych i kotów
wolno żyjących, które nie mogą powrócić do środowiska pod opiekę organizacji, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt. Przed wydaniem zwierzę musi zostać zaczipowane
a jego dane wraz z historią leczenia i wykonanych zabiegów wpisane do bazy SAFE-ANIMAL.
Z

przekazania zwierzęcia

sporządza

się protokół,

który

Wykonawca przekazuje

Zamawiającemu.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania wyposażenia
wybranego do świadczenia usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi/
wolno żyjącymi na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Zakładu Leczniczego zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
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