
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH 

Zakres świadczonych usług dotyczy: 

1. Całodobowej gotowości do świadczenia usług weterynaryjnych w przypadku zdarzeń 

losowych, np.: wypadków drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta Tomaszów 

Lubelski. 

2. Opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, które przebywają w miejscu  

czasowego przetrzymywania zorganizowanego w siedzibie naszej jednostki - interwencja 

na wezwanie i udzielenie pomocy - dyspozycja całodobowa (w razie potrzeby udzielenie 

pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia, wykonanie niezbędnych zabiegów, 

w tym szczepień przeciwko wściekliźnie, w razie uzasadnionej konieczności bezzwłoczne 

uśmiercenie). 

3. Zabiegu sterylizacji/kastracji bezdomnych zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) w 

ramach zapobiegania ich bezdomności, w oparciu o skierowanie wydane przez 

Zamawiającego. 

4. Zabiegu usypiania ślepych miotów na podstawie zgłoszenia Zamawiającego. 

5. Niezwłoczna interwencja weterynaryjna po przyjęciu zgłoszenia od Policji, Straży 

Miejskiej lub Zamawiającego, nie później niż do 1/2 godziny po zgłoszeniu w przypadku 

zwierzęcia, którego zachowanie i wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną 

lub inną chorobą oraz zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych, w pozostałych 

przypadkach interwencję należy podjąć do 1 godziny od zgłoszenia.  

6. Dojazd do miejsca zgłoszenia zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia i opieka 

weterynaryjna, tj.: ocena stanu zdrowotnego zwierzęcia, podjęcie działań 

rekonwalescencji. 

7. Dozór nad właściwym transportem zwierzęcia przez służby miejskie, w zależności od 

stanu zdrowia w miejsce gdzie zostanie poddane obserwacji - pomieszczenia Wykonawcy 

lub miejsce tymczasowego przetrzymywania zwierząt przy siedzibie Zamawiającego). 

8. Dyspozycje i wskazania w przypadku konieczności dalszego leczenia. 

9. Uśpienie w przypadku zwierząt niebezpiecznie agresywnych oraz chorych, których 

utrzymanie wiązałoby się z ich cierpieniem. 

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych po przybyciu na miejsce 

lekarz winien udzielić zwierzęciu pierwszej pomocy. W przypadku potrzeby dalszego 

leczenia o danym fakcie należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku 

wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy sporządzić notatkę zawierającą 

wskazanie czasu i miejsca zdarzenia, opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia oraz zakres 

wykonywanych zabiegów. 
 

Usługi muszą być wykonywane w wymiarze całodobowym a Wykonawca musi zapewnić 24 

godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną. Uważa się, iż Wykonawca 

składając ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności. 
 

Koszt oferowanych usług gotowości i opieki weterynaryjnej należy podać w ujęciu 

ryczałtowym za okres jednego miesiąca w kwocie brutto. Koszty leków i środków 

farmakologicznych użytych w trakcie usługi Zamawiający pokrywa dodatkowo. 

Fakturowanie w/w usług będzie w okresach miesięcznych z dołączonym do f-ry wykazem 

zwierząt objętych opieką za dany miesiąc i użytych środków farmakologicznych. 
 

Koszt oferowanych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 

należy podać za 1 zabieg w kwocie brutto. Ilości tych zabiegów są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Fakturowanie w/w usług będzie po 

wykonaniu danej usługi z dołączonym do f-ry wykazem zwierząt objętych daną usługą. 


