WZP.271.6.2019

Załącznik 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków,
oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka.
Opisana w niniejszym załączniku część przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała
wykonawcę, jeżeli w ofercie zaznaczy, że oferuje edukację ekologiczną
1.

Zamówienie będzie obejmowało wykonanie usługi polegającej na:
1) wyłapaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zwierząt biorących
udział w zdarzeniach drogowych, i wolnożyjących (takich jak: ptaki i drobne ssaki np.
zające, króliki, wiewiórki, kuny itp.) oraz zwierząt gospodarskich;
2) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym,
z wypadków oraz wolnożyjącym na terenie Miasta Kobyłka, w tym zapewnienie im
całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
ww. zwierząt, w tym realizację celów określonych w programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Kobyłka.

2.

W ww. zakresie Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Niezwłocznych interwencji weterynaryjnych, w tym wyłapania zwierząt
bezdomnych oraz zwierząt z wypadku, wolnożyjących oraz zwierząt,
których zachowanie i wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną
chorobą:
a) do 0,5 godziny - dotyczy zwierząt z wypadku,
b) do 1 godziny - dotyczy zwierząt, których zachowanie i wygląd wskazuje na
możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą,
c) do 2 godz. – dla pozostałych zwierząt (bezdomnych, wolno żyjących,
gospodarskich)
- od momentu zgłoszenia telefonicznego bądź pisemnego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Niedopuszczalne jest przyjmowanie zlecenia na wyłapanie zwierząt
przez inną osobę niż uprawniony przedstawiciel Zamawiającego lub Komisariat
Policji w Kobyłce bądź Sztab Kryzysowy w Wołominie.
2) Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, czyli przyjmowanie zgłoszeń (oraz
ich realizacja) od Zamawiającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały
okres realizacji zmówienia, szczególnie w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
3) Wyłapywania zwierząt - również przy pomocy środków farmakologicznych, broni
pneumatycznej, itp. jeżeli zajdzie taka potrzeba.
4) Transportowania zwierząt pojazdem w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich
życia i zdrowia w sposób nie zadający im cierpień.
5) Zapewnienia w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej i diagnostycznej podczas
przeprowadzanej akcji wyłapywania i transportu zwierząt.

6) Przeprowadzania interwencji w innych przypadkach (wg wskazań Zamawiającego) –
w dniu przyjęcia zgłoszenia, np. w przypadku konieczności odłowienia zwierzęcia
wolnożyjącego do przetransportowania go w miejsce wskazane przez pracownika
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka;
7) Niezwłocznego, nie dłużej niż 0,5 godziny (licząc od momentu zgłoszenia), dojazdu
do miejsca zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia i zapewnienie zwierzęciu
opieki weterynaryjnej, zapewnienia odpowiednich warunków rekonwalescencji
(odpowiednie kojce dopasowane do potrzeb zwierząt – wielkość, dostęp światła,
karmy i wody pitnej);
8) Obligatoryjnego zrobienia fotografii wyłapanemu zwierzęciu w dniu i miejscu jego
wyłapania. Fotografia powinna być zrobiona z datą umieszczoną na fotografii (z tzw.
„datownikiem”).
9) Zrobienia fotografii z „datownikiem” zwierzęciu bezpośrednio przed przekazaniem
lub w trakcie przekazania do schroniska, osobie fizycznej, organizacji społecznej lub
innej instytucji np. zoo, ptasiemu azylowi.
10) Pisemnego poinformowania przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Kobyłka, o fakcie wyłapania zwierzęcia załączając min. dokumentację
fotograficzną – potwierdzającą zaistniałą sytuację wraz z notatką z podjętej
interwencji (najpóźniej w ciągu 24 godzin) od momentu wyłapania w celu ustalenia
właściciela zwierzęcia.
11) Założenia każdemu zwierzęciu karty informacyjnej z opisem wykonywanych
czynności. Karta powinna zawierać: dokładną datę wyłapania zwierzęcia, zdjęcia
z miejsca wypadku, wyłapania albo znalezienia zwierzęcia, informację kiedy i do
jakiego schroniska trafiło zwierzę, datę przekazania nowemu właścicielowi lub
społecznemu opiekunowi lub organizacji społecznej oraz dane nowego właściciela,
informację o miejscu wypuszczenia każdego zwierzęcia objętego tą częścią
zamówienia, schronisku, a w przypadku zwierząt bezdomnych obligatoryjnie
informację o zaaplikowanym numerze mikroczipa.
12) Poddania każdego wyłapanego zwierzęcia kwarantannie 14 dni (z wyłączeniem
zwierząt odebranych właścicielowi na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt), następnie oddanie go do schroniska lub społecznemu
opiekunowi lub organizacji społecznej (po wykonaniu zabiegów m.in. szczepienia,
odrobaczania, „odkleszczenia”, zaczipowania, wykastrowania albo sterylizacji).
Zwrot zwierzęcia prawowitemu właścicielowi, nastąpi niezwłocznie po
udokumentowaniu przez niego swoich praw właścicielskich do zwierzęcia.
Właściciel zwierzęcia przy jego odbiorze powinien podpisać oświadczenie, w
którym oświadcza, że jest jego właścicielem. Wykonawca przekazuje w oryginale
oświadczenie Zamawiającemu wraz ze zbiorczą fakturą.
13) Każdemu wyłapanemu, tzw. dziko żyjącemu kotu, należy wykonać zabieg
sterylizacji/kastracji. W przypadku ciąży u kotek - zabieg sterylizacji z aborcją. Kota
przed wypuszczeniem należy oznaczyć cięciem krawędzi lewej małżowiny usznej (w
kształcie litery "V").
14) Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) poczynienia starań zmierzających do ustalenia właściciela zwierzęcia w okresie
pierwszych 14 dni od jego wyłapania do przekazania do schroniska (ewentualnie
przebywania zwierzęcia u Wykonawcy), albo wykonania zabiegu eutanazji - po
uzgodnieniu z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska - każdy
przypadek eutanazji musi być udokumentowany notatką sporządzoną przez

b)
c)
d)

e)

f)

3.

lekarza weterynarii, którą należy dołączyć do miesięcznych zestawień
wykonanych usług weterynaryjnych. Wykonanie zabiegu eutanazji dotyczy
uzasadnionych przypadków, tj. stan zdrowia zwierzęcia ciężki i bardzo ciężki,
stan zwierzęcia agonalny, zwierzę stwarzające zagrożenie dla ludzi (zwierzę
agresywne), zwierzę nieuleczalnie chore;
usypiania ślepego miotu;
posiadania wykwalifikowanej kadry, mającej stosowne uprawnienia oraz mogącej
przeprowadzać operacje i zabiegi weterynaryjne;
oznaczania psów (jeśli do tej pory nie były oznakowane) bezboleśnie
aplikowanym podskórnie mikroczipem, bezpośrednio przed oddaniem zwierzęcia
do adopcji, albo dotychczasowemu właścicielowi ewentualnie przed
przekazaniem zwierzęcia do schroniska, a także do przekazania minimum raz na
tydzień Zamawiającemu danych zamieszczanych w Międzynarodowej Bazie
Danych (SAFE ANIMAL) dotyczącej zaczipowanych zwierząt;
przekazywania do Urzędu Miasta Kobyłka raz na 5 dni aktualnych informacji
dotyczących zwierząt, które zostały zgłoszone Wykonawcy do wyłapania,
z informacją czy mogą zostać oddane do schroniska lub oddane do adopcji,
przekazane społecznemu opiekunowi lub organizacji społecznej wraz z krótkim
opisem i zdjęciami, w celu zamieszczenia ich na stronie WWW;
przekazywania do Urzędu Miasta Kobyłka raz na 5 dni aktualnych informacji
dotyczących zwierząt, które zostały (w danym czasookresie) wyłapane, poddane
eutanazji, ślepe mioty, oddane do adopcji, społecznemu opiekunowi lub
organizacji społecznej (wraz z kopią umowy adopcyjnej) i pozostających pod
opieką lecznicy weterynaryjnej z załączeniem czytelnych, kolorowych fotografii;

15) Wykonawca składający ofertę w części 1 zobowiązany jest także do:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego odczytanie mikroczipa, który powinien
być zaaplikowany podskórnie zwierzęciu – wyłącznie psy i koty. Trwałe
oznakowanie polega na wszczepieniu psu/kotu metodą iniekcji podskórnej
elektronicznego,
miniaturowego
nadajnika
kodu
(mikroczipu)
z odpowiadającym mu numerem identyfikacyjnym;
b) znakowania bezdomnych kotów (wysterylizowanych i wykastrowanych) niewielkim, ale widocznym cięciem krawędzi lewej małżowiny usznej
(w kształcie litery "V") oraz mikroczipem;
c) posiadania przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia zezwolenia,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454);
d) przedkładania raz na miesiąc razem z fakturą zbiorczej informacji zawierającej
dane o zwierzętach wyłapanych, poddanych uśpieniu (z podaniem przyczyny),
padłych (z podaniem przyczyny), adoptowanych, przekazanych do schroniska
lub pozostających pod opieką lecznicy weterynaryjnej z załączeniem czytelnych,
kolorowych fotografii;
e) utylizacji odpadów weterynaryjnych (Wykonawca musi posiadać podpisaną
umowę z firmą, odbierającą odpady weterynaryjne);
f) przekazania wyłapanego zwierzęcia, dla którego nie udało się znaleźć domu
adopcyjnego, do schroniska dla bezdomnych zwierząt, maksymalnie w okresie
14 dni od daty wyłapania,
Wobec wyłapanych zwierząt, dla których nie ustalono właściciela Wykonawca aktywnie
będzie szukał adopcji przez 14 dni od daty wyłapania.

4.

W przypadku ustalenia prawowitego właściciela zwierzęcia, zwierzę należy zwrócić
po wcześniejszym spisaniu oświadczenia z właścicielem zwierzęcia (wzór oświadczenia
w załączeniu).
5. W okresie od dnia wyłapania zwierzęcia do dnia przekazania zwierzęcia do schroniska,
adopcji, przekazania społecznemu opiekunowi lub organizacji społecznej Wykonawca
zapewni zwierzęciu warunki pozwalające na egzystencję, zgodnie z potrzebami danego
gatunku, rasy, płci oraz wieku.
6. W przypadku oddania zwierzęcia do adopcji wraz z rachunkiem Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu umowę adopcyjną potwierdzającą, że zwierzę zostało adoptowane,
z tym że, ww. umowa powinna być podpisana przez osobę adoptującą zwierzę oraz
Schronisko, które oddało (pośredniczyło) ww. zwierzę do adopcji.
7. W przypadku, gdy zwierzę nie zostanie wyłapane z powodu braku jego obecności we
wskazanym miejscu, Wykonawcy przysługuje 50% stawki (wyłapania zwierzęcia
w zależności od zgłoszenia wyłapania psa/kota/ i zwierzęcia wolno żyjącego) za podjętą
interwencję.
8. Zapewnienie miejsca zwierzęciu czasowo odebranemu od właściciela lub opiekuna
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r.
poz. 122), tj. na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Kobyłka.
9. Uczestniczenie 2 razy do roku w festynach organizowanych przez Urząd Miasta Kobyłka
(np. Dni Miasta Kobyłka, Piknik „Kobyłka wśród zwierząt”), na których będzie się
odbywać czipowanie zwierząt. Wykonawca za zaczipowanie każdego zwierzęcia otrzyma
wynagrodzenie zgodnie ze stawką określoną w formularzu ofertowym, tzn. stawka za
zaczipowanie zwierzęcia.
10. Przetwarzania danych osobowych w poniższy sposób:
a) przetwarzania ich ze szczególną starannością, jedynie w celach związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy,
b) zabezpieczania ich w sposób zgodny z prawem przed dostępem osób
nieuprawnionych,
c) przestrzegania odpowiednich zapisów w trybie art. 28 Rozporządzenia parlamentu
Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie danych osobowych w celu
wykonania Umowy
d) przetwarzający dane zapewnia, że osoby upoważnione w jego imieniu do
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, będą zobowiązane do
zachowania tajemnicy.
11. Wszystkie zabiegi przekraczające kwotę 200,00 zł nie wymienione w formularzu
ofertowym, w tym ratujące życie mają być wcześniej konsultowane z kierownikiem
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka drogą pisemną (np. pismo, email, itp.) Wycena usługi powinna zawierać opis czynności (zabiegu) jaka ma być
wykonana, cena (brutto), dane zwierzęcia na którym dany zabieg/usługa powinna być
wykonana oraz opis potrzeby wykonania czynności (zabiegu). Zamawiający nie zapłaci
za czynności i zabiegi, na które kierownik Wydziału nie wyrazi zgody bądź o których nie
został wcześniej poinformowany.
12. Wykaz planowanych ilości i rodzaju zamawianych zabiegów weterynaryjnych

NAZWA ZABIEGU

JEDNOSTKA
MIARY

PRZEWIDYWANA
LICZBA ZABIEGÓW

1.

Wyłapanie psa

szt.

30

2.

Wyłapanie kota
Wyłapanie zwierząt wolnożyjących

szt.

35

3.

takich jak: ptaki i drobne ssaki np. zające,
króliki, wiewiórki, kuny itp.); oraz zwierząt
gospodarskich

szt.

3

4.

Badania ogólnego stanu zdrowia
Sterylizacja psa
(bezdomnego) do 25 kg masy
Sterylizacja psa (bezdomnego)
powyżej 25 kg masy
Sterylizacja kota (bezdomnego)

szt.

50

szt.

30

szt.

17

szt.

40

szt.

32

szt.

25

szt.

25

szt.

25

szt.

20

LP.

5.
6.
7.

Sterylizacja kota wolnożyjącego
(usługa z dojazdem/wyłapaniem) +
8.
wypuszczenie kota we wskazane
przez zamawiającego miejsce
Kastracja psa (bezdomnego)
9.
do 25 kg masy
Kastracja psa (bezdomnego)
10.
powyżej 25 kg masy
11.
Kastracja kota (bezdomnego)
Kastracja kota wolnożyjącego
(usługa z dojazdem/wyłapaniem) +
12.
wypuszczenie kota we wskazane
przez zamawiającego miejsce

Inne zabiegi, w tym ratujące życie tj.:
13.

Ropomacicze suki do 25 kg

szt.

3

14.

Ropomacicze suki od 25 kg

szt.

3

15.

Ropomacicze kota

szt.

3

16.

Osteosynteza psa do 10 kg

szt.

2

17.

Osteosynteza psa 10-25 kg

szt.

2

18.

Osteosynteza psa 25 kg i powyżej

szt.

1

19.

Osteosynteza kota

szt.

2

Sterylizacja z aborcją suki
do 25 kg
Sterylizacja z aborcją suki
powyżej 25 kg

szt.

8

szt.

4

20.
21.

22.

Sterylizacja z aborcją kota

szt.

8

23.

Szycie ran

szt.

12

24.

Amputacja drobnych części ciała
(np. ogon, oko, ucho)

szt.

2

25.

Amputacja łapy

szt.

2

26.

Zdjęcie RTG

szt.

3

27.

Zdjęcie USG

szt.

3

28.

Odrobaczenie
Odpchlenie i profilaktyka
„przeciwpchelna”
Znakowanie (czipowanie)
(bezdomnych)
Szczepienie przeciwko
wściekliźnie psa
Szczepienie przeciwko
wściekliźnie kota
Szczepienie na choroby zakaźne
kota
Testy na obecność FIV/FELV u
kotów

szt.

50

szt.

50

szt.

50

szt.

20

szt.

8

szt.

8

szt.

8

29.
30.
31.
32.
33.
34.

tydzień/ na

35.

Tygodniowe leczenie kociego
kataru

jednego kota

36.

Eutanazja wraz z utylizacją

szt.

8

37.

Usypianie „ślepego miotu”

miot

3

38.

Pobyt kota w lecznicy

80

39.

Pobyt psa w lecznicy

doba/ na jednego
kota
doba/ na jednego
psa

40.

Doba za utrzymanie jednego
zwierzęcia czasowo odebranego
właścicielowi

doba/ na jedno
zwierzę

40

41.

Pobyt „kociego miotu” w lecznicy

doba/ na cały
miot

8

15

80

13. Wynagrodzenie miesięczne będzie ustalane z podziałem na kategorie usług (wyłapanie,
uśpienie zwierzęcia z tzw. „ślepego miotu”, pobyt zwierzęcia/doba itp.).
14. W zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 917).
15. ustęp objęty kryterium „edukacja ekologiczna” - zostanie wykreślony, jeżeli Wykonawca
nie zaoferuje przeprowadzenia edukacji ekologicznej (Kryterium edukacja ekologiczna)

Zapewnienia w ramach programu edukacji ekologicznej w publicznych szkołach
położonych na terenie Miasta Kobyłka (wykaz szkół znajdujących się na terenie Miasta
Kobyłka, w których mają zostać przeprowadzone prelekcje wraz z ilością osób w danej
szkole stanowi załącznik nr 3) prelekcji dotyczących właściwej opieki nad zwierzętami.
Prelekcje powinny się odbyć minimum raz na kwartał w danej szkole w wymiarze
przynajmniej jednej godziny lekcyjnej (45 min). W ramach akcji edukacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania działań związanych z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej
Prelekcje mają być kierowane do młodzieży. Mają objąć minimum 30% osób
uczęszczających do danej szkoły na terenie Miasta Kobyłka;
2) zróżnicowania tematów prelekcji (inne w każdym kwartale dla danej klasy)
i dostosowania ich do wieku słuchaczy. Tematyka prelekcji stanowi załącznik nr 4
do siwz;
3) opracowania kampanii edukacyjnej (spójnej z pozostałą częścią opisu przedmiotu
zamówienia) dla młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół w zakresie
właściwej opieki nad zwierzętami, oraz promowania dokonywania adopcji
bezdomnych zwierząt tj. zapewnienia materiałów promujących potrzebę
dokonywania zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania oraz adopcję zwierząt
i informujących celach i zasadach ww. działań. Nie później niż miesiąc po
podpisaniu umowy wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do
akceptacji szczegółowy plan zawierający zakres merytoryczny i terminy zajęć.
Wykonawca uwzględni uwagi zamawiającego. Ustalając terminy zajęć wykonawca
konsultować się będzie z dyrekcją danej jednostki edukacyjnej. Nie później niż 2
tygodnie przed realizacją danych zajęć wykonawca skontaktuje się z dyrekcją w celu
ustalenia szczegółów realizacji zajęć;
4) wykorzystania środków dydaktycznych w postaci:
a) prezentacji multimedialnych,
b) filmów edukacyjnych,
c) konkursów,
d) ulotek informacyjnych o celach i zasadach właściwego traktowania zwierząt i
promowania dokonywania adopcji zwierząt;
5) zapewnienia materiałów dydaktycznych w ilości równej uczestnikom biorącym
udział w danym czasie w kampanii. Przy wykorzystywaniu środków dydaktycznych
w postaci: ulotek informacyjnych o celach i zasadach właściwego traktowania
zwierząt i promowania dokonywania adopcji zwierząt;
6) materiały wymienione pkt. 5 stają się własnością zamawiającego, w tym
zamawiający nabywa prawa autorskie do ponownego ich wykorzystywania
w swoich jednostkach edukacyjnych;
7) zapewnienia sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć szkoleniowych, tj. sprzęt
komputerowy, projektor oraz ekran do projektora.
Część II
Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania
zwierząt (czipowania) kotów i psów należących do mieszkańców Miasta Kobyłka
z terenu Miasta Kobyłka. Opinie i orzeczenia lekarza weterynarii.
Opisana w niniejszym załączniku część przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała
wykonawcę, jeżeli w ofercie zaznaczy, że oferuje edukację ekologiczną
1.

Zamówienie będzie obejmowało wykonanie usługi polegającej na:
1) przeprowadzeniu zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów należących do

mieszkańców Miasta Kobyłka w ramach dofinansowania przez Urząd Miasta
Kobyłka;
2) przeprowadzeniu zabiegów elektronicznego oznakowania zwierzęcia (czipowania),
psów i kotów należących do mieszkańców Miasta Kobyłka w ramach dofinansowania
przez Urząd Miasta Kobyłka;
3) udziale lekarza weterynarii w interwencjach terenowych wraz z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska na terenie Miasta Kobyłka oraz wydawanie orzeczeń
i opinii z przeprowadzonych interwencji.
2. W ww. zakresie Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów należących do
mieszkańców Miasta Kobyłka w ramach dofinansowania przez Urząd Miasta Kobyłka,
w terminie do 30 dni od daty przekazania przez Urząd Miasta Kobyłka zgłoszenia
dotyczącego potrzeby przeprowadzenia ww. zabiegów. Zabiegi Wykonawca zobowiązany
jest wykonywać na terenie Miasta Kobyłka, lub maksymalnie do 10 km od Miasta
Kobyłka z tym, że Wykonawca spoza Kobyłki odbiera i dowozi zwierzęta bezpośrednio od
ich właścicieli. W innym przypadku Wykonawca odbiera i przywozi zwierzę na własny
rachunek. Wykonawca przed przystąpieniem do operacji wysterylizowania kota/psa
musi sprawdzić, czy jest on w ciąży (badanie USG). W przypadku wykrycia ciąży
Wykonawca przed przystąpieniem do zabiegu sterylizacji musi poinformować
właściciela o ciąży;
2) przeprowadzenia zabiegu elektronicznego oznakowania (czipowania), kotów i psów
należących do mieszkańców Miasta Kobyłka w ramach dofinansowania przez Urząd
Miasta Kobyłka, w terminie do 30 dni od daty przekazania przez Urząd Miasta
Kobyłka zgłoszenia dotyczącego potrzeby przeprowadzenia ww. zabiegu. Zabieg
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na terenie Miasta Kobyłka, lub Miasta
Wołomin, lub Miasta Zielonka. W innym przypadku Wykonawca odbiera i przywozi
zwierzę na własny rachunek. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a. oznaczenia bezboleśnie aplikowanym podskórnie mikroczipem zwierząt
domowych należących do mieszkańców Miasta Kobyłka, a także do
przekazania raz na tydzień Zamawiającemu danych zamieszczanych
w Międzynarodowej Bazie Danych (SAFE ANIMAL) dotyczącej
zaczipowanych zwierząt na terenie Miasta Kobyłka
b. posiadania urządzenia umożliwiającego zaaplikowanie podskórnie zwierzęciu,
wyłącznie psu lub kotu, miniaturowego nadajnika kodu (mikroczipu)
z odpowiadającym mu numerem identyfikacyjnym;
3) przekazywania do Urzędu Miasta Kobyłka raz na 5 dni aktualnych informacji
dotyczących zwierząt, które zostały poddane zabiegom sterylizacji/ kastracji oraz
zaczipowane w ramach dofinansowania przez Urząd Miasta Kobyłka wraz z podaną
datą dokonania ww. zabiegów;
4) posiadania wykwalifikowanej kadry, mającej stosowne uprawnienia oraz mogącej
przeprowadzać wymienione w opisie zabiegi weterynaryjne;
5) przeprowadzenia interwencji z lekarzem weterynarii (wg wskazań
Zamawiającego) w przypadkach podejrzenia znęcania się nad zwierzętami
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.
122). Protokół, opinię lub wniosek z przeprowadzonej interwencji, lekarz weterynarii
winien przekazać Zamawiającemu w ciągu 24 godzin;
6) przedkładania jeden raz na miesiąc razem z fakturą, zbiorczej informacji
zawierającej dane o zwierzętach wysterylizowanych, wykastrowanych
i zaczipowanych (z podaniem numeru czipu), w ramach dofinansowania przez
Urząd Miasta Kobyłka;
7) Wykonawca zobowiązany jest również do uczestniczenia 2 razy do roku w festynach

organizowanych przez Urząd Miasta Kobyłka (np. Dni Miasta Kobyłka, Piknik
„Kobyłka wśród zwierząt"), na których będzie się odbywać czipowanie zwierząt.
Wykonawca za zaczipowanie każdego zwierzęcia otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze
stawką określoną w formularzu ofertowym, tzn. stawka za zaczipowanie zwierzęcia.
3.

Przetwarzania danych osobowych w poniższy sposób:
1) przetwarzania ich ze szczególną starannością, jedynie w celach związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy,
2) zabezpieczania ich w sposób zgodny z prawem przed dostępem osób nieuprawnionych,
3) przestrzegania odpowiednich zapisów w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie danych osobowych w celu
wykonania Umowy,
4) Przetwarzający dane zapewnia, że osoby upoważnione w jego imieniu do
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, będą zobowiązane do
zachowania tajemnicy.
4. Wykaz planowanych ilości i rodzaju zamawianych zabiegów weterynaryjnych:
LP.

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

5.

NAZWA ZABIEGU

Sterylizacja psa do 25 kg masy (w ramach
dofinansowania przez Urząd Miasta Kobyłka)
Sterylizacja psa powyżej 25 kg masy (w
ramach dofinansowania przez Urząd Miasta
Kobyłka)
Sterylizacja kota (w ramach dofinansowania
przez Urząd Miasta Kobyłka)
Kastracja kota (w ramach dofinansowania
przez Urząd Miasta Kobyłka)
Kastracja psa do 25 kg masy (w ramach
dofinansowania przez Urząd Miasta Kobyłka)
Kastracja psa powyżej 25 kg masy (w ramach
dofinansowania przez Urząd Miasta Kobyłka)
Elektroniczne znakowanie – czipowanie (w
ramach dofinansowania przez Urząd Miasta
Kobyłka)
Przeprowadzenie interwencji z lekarzem
weterynarii wraz z wystawieniem orzeczenia,
opinii lub wniosku.

JEDNOSTKA
MIARY

PRZEWIDYWANA
LICZBA ZABIEGÓW

szt.

80

szt.

20

szt.

100

szt.

25

szt.

30

szt.

18

szt.

210

szt.

10

Wynagrodzenie miesięczne będzie ustalane z podziałem na kategorie usług (sterylizacja
(wg masy ciała i gatunku), kastracja (wg masy ciała i gatunku), czipowanie wg rodzaju
zwierzęcia) itp.).
6. W zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(Dz.U. z 2018 r. poz. 917).
7.ustęp objęty kryterium „edukacja ekologiczna” - zostanie wykreślony, jeżeli Wykonawca nie
zaoferuje przeprowadzenia edukacji ekologicznej (Kryterium edukacja ekologiczna)
Zapewnienia w ramach programu edukacji ekologicznej w publicznych szkołach położonych
na terenie Miasta Kobyłka (wykaz szkół znajdujących się na terenie Miasta Kobyłka,
w których mają zostać przeprowadzone prelekcje wraz z ilością osób w danej szkole stanowi
załącznik nr 3) prelekcje dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami, w tym potrzeby
dokonywania zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt oraz promowania adopcji
bezdomnych zwierząt. Prelekcje powinny się odbyć minimum raz na kwartał w danej szkole
w wymiarze przynajmniej jednej godziny lekcyjnej (45 min). W ramach akcji edukacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania działań związanych z wdrożeniem programu edukacji
ekologicznej. Prelekcje mają być kierowane do młodzieży. Mają objąć minimum
30% osób uczęszczających do danego zespołu szkół na terenie Miasta Kobyłka;
2) zróżnicowania tematów prelekcji (inne w każdym kwartale dla danej klasy)
i dostosowania ich do wieku słuchaczy. Tematyka prelekcji stanowi załącznik nr
4 do siwz;
3) opracowania kampanii edukacyjnej (spójnej z pozostałą częścią opisu przedmiotu
zamówienia) dla młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół w zakresie
właściwej opieki nad zwierzętami, sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt
oraz promowania dokonywania adopcji bezdomnych zwierząt tj. zapewnienia
materiałów promujących potrzebę dokonywania zabiegów sterylizacji, kastracji
i czipowania oraz adopcję zwierząt i informujących o celach i zasadach ww.
działań. Nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy wykonawca przygotuje i
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy plan zawierający zakres
merytoryczny i terminy zajęć. Wykonawca uwzględni uwagi zamawiającego.
Ustalając terminy zajęć wykonawca konsultować się będzie z dyrekcją danej
jednostki edukacyjnej. Nie później niż 2 tygodnie przed realizacją danych zajęć
wykonawca skontaktuje się z dyrekcją w celu ustalenia szczegółów realizacji
zajęć;
4) wykorzystania środków dydaktycznych w postaci:
a) prezentacji multimedialnych,
b) filmów edukacyjnych,
c) konkursów,
d) ulotek informacyjnych o celach i zasadach właściwego traktowania zwierząt,
w tym potrzeby dokonywania zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania
zwierząt oraz promowania dokonywania adopcji zwierząt;
5) zapewnienia materiałów dydaktycznych w ilości równej uczestnikom biorącym
udział w danym czasie w kampanii. Przy wykorzystywaniu środków
dydaktycznych w postaci: ulotek informacyjnych o celach i zasadach właściwego
traktowania zwierząt, w tym potrzeby dokonywania zabiegów sterylizacji,
kastracji, czipowania zwierząt i promowania dokonywania adopcji zwierząt;
6) materiały wymienione pkt. 5 stają się własnością zamawiającego, w tym
zamawiający nabywa prawa autorskie do ponownego ich wykorzystywania
w swoich jednostkach edukacyjnych;
7) zapewnienia sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć szkoleniowych, tj. sprzęt
komputerowy, projektor oraz ekran do projektora.

Część III
Zapewnienie miejsca w schronisku dla wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu
Miasta Kobyłka.
Opisana w niniejszym załączniku część przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała
wykonawcę, jeżeli w ofercie zaznaczy, że oferuje edukację ekologiczną
1. Zamówienie będzie obejmowało wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu
bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Miasta Kobyłka miejsca w schronisku
dla bezdomnych zwierząt.
2. W ww. zakresie Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego zwierzęcia i umieszczenie go
w schronisku dla bezdomnych zwierząt maksymalnie 3 dni od zgłoszenia przez
Zamawiającego.
2) Transportowania zwierząt pojazdem w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich
życia i zdrowia oraz niezadający cierpień.
3) Zapewnienia w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej i diagnostycznej podczas
przeprowadzanej akcji wyłapania i transportu zwierząt.
4) Przeprowadzania interwencji w innych przypadkach (wg wskazań Zamawiającego).
5) Zrobienia fotografii z „datownikiem” zwierzęciu bezpośrednio przed przyjęciem do
schroniska.
6) Wykonawca składający ofertę w części 3 zobowiązany jest także do:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego odczytanie mikroczipa, który powinien
być zaaplikowany podskórnie zwierzęciu – wyłącznie psy i koty. Trwałe
oznakowanie polega na wszczepieniu psu metodą iniekcji podskórnej
elektronicznego,
miniaturowego
nadajnika
kodu
(mikroczipu)
z odpowiadającym mu numerem identyfikacyjnym;
b) przedkładania raz na miesiąc razem z fakturą zbiorczej informacji zawierającej
dane o zwierzętach przyjętych do schroniska (wraz z załączeniem protokołu
przekazania), kolorowych fotografii i numerem czipu;
c) utylizacji odpadów weterynaryjnych (Wykonawca musi posiadać podpisaną
umowę z firmą, odbierającą odpady weterynaryjne);
d) posiadania wykwalifikowanej kadry, mającej stosowne uprawnienia oraz
mogącej przeprowadzać operacje i zabiegi weterynaryjne;
e) prowadzenia schroniska, które będzie posiadało aktualny weterynaryjny numer
identyfikacyjny w przedmiocie zamówienia, o którym mowa w art. 5 ust. 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) - wraz z nadaniem
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz zezwolenia, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) – zamawiający umożliwia
podwykonawstwo w tym zakresie;
f) przyjmowania bezdomnych zwierząt w szczególności tych, które w wyniku
zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować od Wykonawcy
wybranego w części 1. Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół;
g) przyjęcia zwierzęcia (przyjechania do siedziby Wykonawcy wybranego w części
1) nie później niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przekazanego
przez Zamawiającego Wykonawcy pocztą tradycyjną, elektroniczną lub na
numer faksu;
h) objęcia bezdomnych zwierząt opieką, polegającą na zapewnieniu im:
pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami

i)
j)

atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom
swobodne poruszanie się, odpowiedniej karmy (w ilości odpowiadającej
wielkości przetrzymywanego zwierzęcia) i stałego dostępu do wody zdatnej do
picia;
zapewnienia usług weterynaryjnych, leczenia – jeżeli jest to konieczne;
wykonywania operacji i zabiegów weterynaryjnych przez osoby, mające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Usługi przewidziane do zapewnienia im miejsca w schronisku dla wyłapanych zwierząt.
JEDNOSTKA
MIARY

PRZEWIDYWANA
LICZBA

Lp.

NAZWA

1.

Przyjęcie psa do schroniska

szt.

20

2.

Przyjęcie kota do schroniska

szt.

15

3.

Doba za utrzymanie jednego
zwierzęcia czasowo odebranego
właścicielowi

doba

32

Liczba psów i kotów przekazanych do schroniska w latach:
ROK

2014

2015

2016

2017

2018

RAZEM

53

57

61

40

18

KOTY

36

15

29

26

12

PSY

17

42

32

14

6

3. Wynagrodzenie miesięczne będzie ustalane z podziałem na kategorie usług na
podstawie rzeczywistej liczby zwierząt przekazanych do schroniska w danym
miesiącu.
4. Ponadto Wykonawca (w każdej części) zobowiąże się do:
1) Przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ujętych
zwłaszcza w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz.
122) zwanej dalej ustawą o ochronie zwierząt;
b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) zwanej dalej ustawą
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ) zwanej dalej ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
d) ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.
z 2019 r. poz. 24);
e) ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479);
f) właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw;

2)

3)
4)
5)

6)
5.

6.

g) aktualnej uchwale dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Kobyłka w 2017 roku,
Udostępnienia wskazanym przez Zamawiającego pracownikom Urzędu Miasta
Kobyłka numeru telefonu, pod którym Wykonawca będzie dostępny 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego
koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy.
Udzielania niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie wymaganej przez
Zamawiającego.
Przetwarzania danych osobowych (jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy wejdzie
w ich posiadanie w poniższy sposób):
a) przetwarzania ich ze szczególną starannością, jedynie w celach związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy,
b) zabezpieczania ich w sposób zgodny z prawem przed dostępem osób
nieuprawnionych,
c) przestrzegania odpowiednich zapisów w trybie art. 28 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy,
d) Przetwarzający dane zapewnia, że osoby upoważnione w jego imieniu do
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, będą zobowiązane do
zachowania tajemnicy.
Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru
swojej działalności.
W zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917)
ustęp objęty kryterium „edukacja ekologiczna” - zostanie wykreślony, jeżeli
Wykonawca nie zaoferuje przeprowadzenia edukacji ekologicznej (Kryterium
edukacja ekologiczna) Zapewnienia w ramach programu edukacji ekologicznej
w publicznych szkołach położonych na terenie Miasta Kobyłka (wykaz szkół
znajdujących się na terenie Miasta Kobyłka, w których mają zostać przeprowadzone
prelekcje wraz z ilością osób w danej szkole stanowi załącznik nr 3) prelekcji
dotyczących właściwej opieki nad zwierzętami i promowania adopcji bezdomnych
zwierząt. Prelekcje powinny się odbyć minimum raz na kwartał w danej szkole
w wymiarze przynajmniej jednej godziny lekcyjnej (45 min). W ramach akcji
edukacyjnej Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania działań związanych z wdrożeniem programu edukacji
ekologicznej. Prelekcje mają być kierowane do młodzieży. Mają objąć minimum
30% osób uczęszczających do danego zespołu szkół na terenie Miasta Kobyłka;
2) zróżnicowania tematów prelekcji (inne w każdym kwartale dla danej klasy)
i dostosowania ich do wieku słuchaczy. Tematyka prelekcji stanowi załącznik nr
4 do siwz;
3) opracowania kampanii edukacyjnej (spójnej z pozostałą częścią opisu przedmiotu
zamówienia) dla młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół w zakresie

4)

5)

6)

7)

właściwej opieki nad zwierzętami i promowania dokonywania adopcji
bezdomnych zwierząt tj. zapewnienia materiałów promujących potrzebę
dokonywania adopcję zwierząt i informujących o celach i zasadach ww. działań.
Nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy wykonawca przygotuje i przedłoży
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy plan zawierający zakres
merytoryczny i terminy zajęć. Wykonawca uwzględni uwagi zamawiającego.
Ustalając terminy zajęć wykonawca konsultować się będzie z dyrekcją danej
jednostki edukacyjnej. Nie później niż 2 tygodnie przed realizacją danych zajęć
wykonawca skontaktuje się z dyrekcją w celu ustalenia szczegółów realizacji
zajęć;
wykorzystania środków dydaktycznych w postaci:
a) prezentacji multimedialnych,
b) filmów edukacyjnych,
c) konkursów,
d) ulotek informacyjnych o celach i zasadach właściwego traktowania
zwierząt, w tym potrzeby dokonywania zabiegów sterylizacji, kastracji
i czipowania zwierząt oraz promowania dokonywania adopcji zwierząt;
zapewnienia materiałów dydaktycznych w ilości równej uczestnikom biorącym
udział w danym czasie w kampanii. Przy wykorzystywaniu środków
dydaktycznych w postaci: ulotek informacyjnych o celach i zasadach właściwego
traktowania zwierząt, w tym potrzeby dokonywania adopcji zwierząt;
materiały wymienione pkt. 5 stają się własnością zamawiającego, w tym
zamawiający nabywa prawa autorskie do ponownego ich wykorzystywania
w swoich jednostkach edukacyjnych;
zapewnienia sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć szkoleniowych, tj. sprzęt
komputerowy, projektor oraz ekran do projektora.

Część IV
Usługa eliminacji zagrożenia stwarzanego przez zwierzęta dziko żyjące (łowne) z terenu
Miasta Kobyłka.
1.

Zamówienie będzie obejmowało wykonanie usługi polegającej na:
1) Eliminacji zagrożenia (immobilizacji), stwarzanego przez zwierzęta dziko żyjące
i łowne (np. dziki, lisy, sarny, daniele, łosie), z terenu Miasta Kobyłka oraz ww.
zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych;
2. W ww. zakresie Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Niezwłocznych interwencji, w tym wyłapania zwierząt dziko żyjących, łownych oraz
zwierząt z wypadku:
a) do 0,5 godziny - dotyczy zwierząt z wypadku,
b) do 2 godz. - dla pozostałych zwierząt dziko żyjących w tym drapieżników - od
momentu zgłoszenia telefonicznego bądź pisemnego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Niedopuszczalne jest przyjmowanie zlecenia na immobilizację
zwierząt przez inną osobę niż uprawniony przedstawiciel Zamawiającego lub
Komisariat Policji w Kobyłce bądź Sztab Kryzysowy w Wołominie.
2) Przyjmowania zgłoszeń (oraz ich realizacji) od Zamawiającego 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, przez cały okres realizacji zamówienia, szczególnie w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dziko żyjących, łownych .
3) Pisemnego poinformowania przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Kobyłka, o fakcie immobilizacji zwierzęcia, sporządzając notatkę i załączając
min. dokumentację fotograficzną – potwierdzającą zaistniałą sytuację. Fotografia

powinna być wykonana w miejscu zdarzenia. Dokumentację należy przekazać
Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wykonania zlecenia.
4) Założenia każdemu zwierzęciu karty informacyjnej z opisem wykonywanych
czynności. Karta powinna zawierać: dokładną datę wykonania zlecenia, zdjęcia
z miejsca wypadku, albo znalezienia zwierzęcia, informację o miejscu przekazania
i przyjęcia zwierzęcia lub informację o miejscu wypuszczenia w teren, dziko
żyjącego zwierzęcia.
5) Wykonawca z każdej wykonanej interwencji (immobilizacji zwierząt),
zobowiązany
będzie
przesłać
raport
na
adres
mailowy
grazyna.walaszczyk@kobylka.pl najpóźniej następnego dnia po wykonaniu
usługi.
6) Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) posiadania wykwalifikowanej kadry, mającej stosowne uprawnienia, minimum 2
osoby winny być zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim ;
b) posiadania niezbędnych środków umożliwiających realizację zamówienia.
3. W przypadku, gdy zwierzę nie zostanie poddane immobilizacji z powodu braku jego
obecności we wskazanym miejscu, Wykonawcy przysługuje 30% stawki za
wykonany wyjazd.
4. Przetwarzania danych osobowych w poniższy sposób:
1) przetwarzania ich ze szczególną starannością, jedynie w celach związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy,
2) zabezpieczania ich w sposób zgodny z prawem przed dostępem osób nieuprawnionych,
3) przestrzegania odpowiednich zapisów w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie danych osobowych w celu
wykonania Umowy,
4) Przetwarzający dane zapewnia, że osoby upoważnione w jego imieniu do
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, będą zobowiązane do
zachowania tajemnicy.
5. Wykaz planowanych ilości wyjazdów:
LP.

NAZWA

JEDNOSTKA
MIARY

PRZEWIDYWANA
LICZBA WYJAZDÓW

1.

Wyjazd w celu eliminacji zagrożenia
(immobilizacja zwierząt)

6.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji
zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

szt.
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