
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
 – opis przedmiotu zamówienia dla cz. XI-XX

Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr 6b

Usługa sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Lublin

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1) przeprowadzeniu zabiegu:  
- sterylizacji kotki – wykonania zabiegu ovariohysterectomii (usunięcia w całości narządów 
rodnych), 
- kastracji kocura – usunięcia jąder i najądrzy,
- odpchlenia zwierzęcia,
- odrobaczenia zwierzęcia
u  maksimum 80  kotów wolno  żyjących  na  terenie  Miasta  Lublin,  zgodnie  z  zasadami 
profesjonalnego świadczenia usług weterynaryjnych, 
2) wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający 
do wykonania właściwego zabiegu: sterylizacji/kastracji, odpchlenia, odrobaczenia,
3) wykonaniu znakowania  kota  po  zabiegu  poprzez  chirurgicznie  proste,  poziome, 
niewielkie odcięcie górnej krawędzi lewej małżowiny usznej,
4) zapewnieniu  właściwej  opieki  weterynaryjnej  pooperacyjnej  do  czasu  powrotu 
wszystkich czynności fizjologicznych do normy (minimum dla kotki – 8 dób, kota – 2 doby),
5) uśpieniu  i  utylizacji  płodów,  w  przypadku  wykonania  zabiegu  u  ciężarnej  kotki,  
6) zapewnieniu  właściwej  opieki  weterynaryjnej  do  chwili  przekazania  kota  opiekunowi 
kotów wolno żyjących lub członkom organizacji pozarządowej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt,
7) usunięciu szwów po zagojeniu się rany, w przypadku używania nierozpuszczalnych nici,
8) przekazaniu  kota  opiekunowi  kotów  wolno  żyjących  lub  członkom  organizacji 
pozarządowej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
9) prowadzeniu  comiesięcznego  rejestru  wykonywanych  usług  w  postaci  Kart 
sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy oraz miesięcznych sprawozdań z wykonywanych usług na formularzu, 
według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  2  do  niniejszej  Umowy i  przekazywanie  ich 
Zamawiającemu do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 
10) Wykonawca ma obowiązek rozpowszechniania informacji o świadczeniu przedmiotu 
zamówienia  poprzez  wywieszenie  na  drzwiach  wejściowych  do  zakładu  leczniczego 
plakatu  o  treści  przygotowanej  przez  Zamawiającego,  według  wzoru  przekazanego 
Wykonawcy  po  podpisaniu  Umowy,  oraz  przez  informacje  na  stronie  internetowej 
Wykonawcy oraz profilu Facebook, jeśli takie posiada,
11) Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych właścicieli zwierząt 
według wzoru Karty sterylizacji/kastracji psa/kota właścicielskiego, stanowiącej Załącznik 
nr 3 do Umowy, na potrzeby zbioru danych osobowych Zamawiającego o nazwie „Wykaz 
właścicieli psów i kotów oraz opiekunów kotów, które zostały poddane zabiegom kastracji i  
sterylizacji  na  terenie  Miasta  Lublin”.  Dane  osobowe będą  przetwarzane  wyłącznie  w 
zakresie i celu przewidzianym w Umowie dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania,
12) Wykonawca  po  zakończeniu  realizacji  Umowy  zobowiązuje  się  przekazać 
Zamawiającemu wszystkie  przetwarzane dane osobowe,  zaprzestać  ich  przetwarzania 
oraz pozbawić swoich pracowników dostępu do nich.
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2.  Wykonawca dysponuje  gabinetem  zabiegowym,  pomieszczeniami  do  okresowego 
przetrzymywania  zwierząt  po  zabiegach,  klatkami  odpowiedniej  wielkości,  aparaturą
i  sprzętem  niezbędnym  do  świadczenia  usług  weterynaryjnych  objętych  przedmiotem 
zamówienia oraz posiada możliwość odizolowania zwierzęcia chorego. 

3. Koty do zabiegu sterylizacji/kastracji będą dostarczane w terminie ustalonym z lekarzem 
weterynarii  wykonującym  usługę,  a  po  wykonanym  zabiegu  odbierane  we  własnym 
zakresie przez opiekunów kotów wolno żyjących lub członków organizacji pozarządowej,  
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

4.  Wykonawca  zapewnia  odbiór  zwierzęcia  od  społecznego  opiekuna  kotów  wolno 
żyjących  lub  członka  organizacji  pozarządowej,  której  statutowym celem działania  jest 
ochrona zwierząt  w celu  dowiezienia  na  zabieg oraz  zwrot  zwierzęcia  opiekunowi  lub 
członkowi organizacji pozarządowej, gdy nie są w stanie samodzielnie dostarczyć zwierzę 
do  zakładu  leczniczego  i  odebrać  zwierzę  po  zabiegu.  Płatność  należności  za 
rzeczywiście wykonaną usługę transportową regulowana będzie wg stawki:  zł/km.

5. Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących lub członkowie Patrolu Interwencyjnego 
Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  i  organizacji  pozarządowej,  której  statutowym  celem 
działania  jest  ochrona  zwierząt dostarczający  koty  do  sterylizacji/kastracji,  nie  będą 
obciążani żadnymi kosztami z tytułu realizacji przez Wykonawcę niniejszego zadania. 

6. Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu do 10-go każdego miesiąca fakturę za usługi 
wykonane w miesiącu poprzednim. Płatność należności za rzeczywiście wykonane usługi  
będzie regulowana raz w miesiącu przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od  
momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Wykonawca  zapewni  właściwą  opiekę  pooperacyjną  do  czasu  powrotu  wszystkich 
czynności  fizjologicznych  zwierzęcia  (minimum  dla  kotki  –  8  dób,  kota  –  2  doby).  

8. W  przypadku  stwierdzenia  przez  lekarza  weterynarii  (podczas  badania  klinicznego 
ogólnego)  chorób  przewlekłych,  zagrażających  życiu  kota,  zakaźnych  lub  innych 
czynników, które mogą mieć wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie kota na wolności, 
dopuszcza  się  uśpienie  zwierzęcia  i  przekazanie  jego  zwłok  do  utylizacji.  Decyzję
o  konieczności  eutanazji  zwierzęcia  podejmuje  lekarz  weterynarii.  Lekarz  weterynarii 
zobowiązany  jest  do  podania  przyczyny  wykonania  eutanazji  na  wypełnianym 
każdorazowo  Świadectwie  zgonu/eutanazji  zwierzęcia,  według  wzoru  stanowiącego 
Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy i przekazania go do Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu  Miasta  Lublin  wraz  z  Zestawieniem  wykonanych  sterylizacji  i  kastracji  wolno 
żyjących kotów za dany miesiąc, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy.

9. W przypadku, gdy zwierzę dostarczone na sterylizację/kastrację nie przeżyje zabiegu
z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  każdorazowo,
w  przypadku  zaistnienia  zdarzenia,  do  pisemnego  powiadomienia  Wydziału  Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin, przekazując wypełnione Świadectwo zgonu/eutanazji 
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zwierzęcia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

10. W  uzasadnionych  przypadkach  jeśli  zwierzę  po  wykonanym  zabiegu  i  po  okresie 
rekonwalescencji nie zostanie odebrane przez opiekuna, który dostarczył je do lecznicy 
lub przez inną upoważnioną osobę, dopuszcza się możliwość odwiezienia zwierzęcia do 
miejsca jego odłowienia lub przekazania zwierzęcia członkom organizacji pozarządowej, 
której  statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt, w  celu  odwiezienia
i  wypuszczenia  do  miejsca  odłowienia.  Koty  wolno  żyjące  nie  są  przyjmowane  do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.

11. Zwierzęta  niezakwalifikowane  podczas  badania  klinicznego  ogólnego  do  zabiegu 
sterylizacji/kastracji nie  podlegają  leczeniu  w  ramach  prowadzonej  akcji  i  podlegają 
zwrotowi osobie, która je dostarczyła do lecznicy. 

12.  W  przypadku  wadliwego  wykonania  zabiegu  sterylizacji/kastracji,  odpchlania, 
odrobaczania, wskutek którego wystąpiło:

• pogorszenie stanu zdrowia kota,
• uboczne skutki, nie ustępujące w ciągu 2 tygodni,

Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie czynności w celu poprawy stanu zdrowia 
kota bez dodatkowych opłat obciążających opiekuna zwierzęcia i Zamawiającego.
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