Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja planu znakowania zwierząt właścicielskich (psów
- samów i samic).
Wybrany Podmiot, który zdecyduje się na realizację ww. planu będzie przyjmować w swojej
placówce zwierzęta właścicielskie (psy – samce i samice) od mieszkańców Słupska oraz świadczyć
następujący zakres usług w stosunku do danego zwierzęcia i jego właściciela, dokonując:
1) oceny stanu zdrowia zwierzęcia przed dokonaniem zabiegu wszczepienia elektronicznego
identyfikatora (lekarz weterynarii sprawdza czy zwierzę jest oznakowane lub czy stan
zdrowia zwierzęcia umożliwia jego „znakowanie”);
2) chipowania zwierzęcia tj. wszczepienia elektronicznego identyfikatora podskórnie
w szyję lub między łopatki zwierzęcia (decyzję czy zwierzę może zostać oznakowane
podejmuję lekarz weterynarii, chip zakupiony przez lekarza weterynarza musi posiadać
atest);
3) umieszczenia danych zwierzęcia i jego właściciela w międzynarodowej bazie danych
zwierząt SAFE ANIMAL oraz potwierdzenia odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia
zwierzęcia lub wydania właścicielowi zwierzęcia zaświadczenia o dokonaniu zabiegu;
4) sprawdzenia czy mikrochip jest sprawny (przez lekarza weterynarii).
Lekarz weterynarii dokonuje ewentualnych zmian danych posiadacza zwierzęcia lub
statusu zwierzęcia w przypadku zgłoszenia osoby, które uczestniczyła w ww. planie. Lecznica,
w której dokonano chipowania ustala warunki zmiany danych w międzynarodowej bazie danych
zwierząt SAFE ANIMAL (program nie obejmuje dokonania ww. zmian).
Ponadto Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:
a) być wpisany do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez
właściwą Izbę Lekarsko – Weterynaryjną;
b) posiadać gabinety weterynaryjne, których punkty znajdują się na terenie Miasta
Słupska;
c) uzupełnić oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w ww. planie znakowania
zwierząt;
e) składa raporty miesięczne z ilości wykonywanych zabiegów wraz z dokumentami
rejestracyjnymi;
f) składa raport końcowy z całości przeprowadzonych czynności (zadania);
g) zabezpiecza zbiory danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie dopuszcza się pobierania od właścicieli zwierząt opłaty za usługę chipowania zwierząt
w ramach planu, a warunkiem skorzystania z ww. zabiegu finansowanego przez Miasto Słupsk
jest:
1) posiadanie zwierzęcia (psa – samca lub samicy) przez osobę będącą mieszkańcem
Słupska; osoba ta nie prowadzi hodowli zwierząt, a zwierzę, które dotyczy rejestracja nie
zostanie wprowadzone do obrotu;
2) czytelne

i

kompletnie

wypełnienie

przez

właściciela

zwierzęcia

dokumentu

rejestracyjnego (załącznik nr 3 regulaminu chipowania punkt 3 - 4);
3) okazanie książeczki zdrowia psa (samca lub samicy) lub rodowodu zwierzęcia będącego
potwierdzeniem prawa do zwierzęcia;
4) pozytywna opinia lekarza weterynarii wydana po analizie stanu zdrowia zwierzęcia –
potwierdzenie możliwości oznakowania psa - samca lub samicy (załącznik nr 3 do
regulaminu punkt 2).
W przypadku, gdy kilka lecznic weterynaryjnych przedstawi jednakową cenę jednostkową
usługi weterynaryjnej – chipowania zwierząt, wówczas konieczny będzie podział całkowitej
kwoty przeznaczonej na realizację zadania, a tym samym zawarcie umowy z kilkoma
Wykonawcami.

