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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PO.2721.77.2021 

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Usługa opieki weterynaryjnej: 

W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają prawo 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 1 ust. 3 

ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych. 

Przedmiotem zakupu jest comiesięczna wizyta weterynaryjna  (4h) z 

możliwością dodatkowej wizyty. Łącznie 12 wizyt comiesięcznych wraz 

możliwością 12 wizyt dodatkowych. 

Okres opieki nad zwierzętami 18.07.2021 – 17.07.2022r. 

Zakres świadczenia usługi: 

1) świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami wykorzystywanymi do 

celów naukowych lub edukacyjnych, to jest myszy laboratoryjnych 

przetrzymywanych w nowoczesnych, jednorazowych, indywidualnie 

wentylowanych klatkach (tzw. system IVC) oraz królików w klatkach 

otwartych,  

2) sprawdzanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w zwierzętarni, 

3) udzielanie porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt 

oraz dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i 

udoskonalenia, opracowywaniu i dokonywaniu, przeglądu wewnętrznych zasad 

postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz monitorowaniu 

przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek, 

4) podejmowanie decyzji o pozostawieniu zwierzęcia wykorzystanego do celów  

naukowych lub edukacyjnych przy życiu lub jego uśmiercenia, zgodnie z art. 

11 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

5) podejmowanie decyzji o ponownym wykorzystaniu zwierzęcia do celów 

naukowych lub edukacyjnych, zgodnie z art., 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lub edukacyjnych; 

6) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych. 

 


