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I.   WYKAZ MOŻLIWYCH USŁUG WETERYNARYJNYCH 

 

Lp. Nazwa Cena jednostkowa brutto 

1. Testy na FeLV i FIV - koty  

2. 

Badanie w kierunku wścieklizny zwierząt padłych         

i uśpionych łącznie z kosztem dostarczenia materiału 

do Zakładu Higieny Weterynaryjnej – koty/psy 

 

 

3. 
Obserwacja zwierząt w kierunku wścieklizny (koszt 15 

dni) 
 

4. Odpchlenie – koty/psy  

5. Odrobaczenie – koty/psy  

6. 
Szczepienie p/chorobom wirusowym w tym 

p/wściekliźnie – koty/psy 
 

7. 
Sterylizacja – koty/psy wraz z pobytem zwierzęcia       

w lecznicy po wykonaniu zabiegu 
 

8. 
Kastracja – koty/psy wraz z pobytem zwierzęcia          

w lecznicy po wykonaniu zabiegu 
 

9. 
Eutanazja łącznie  

z utylizacją zwłok – koty/psy 
 

10. 
Pobyt zwierzęcia w lecznicy z opieką całodobową 

(koszt 1 doby) – koty/psy 
 

11. 
Wyjazd do wypadku, w którym poszkodowane jest 

zwierzę (transport) – koty/psy 
 

Inne usługi - do ustalenia po uprzednim kontakcie z Zakładem Usług Komunalnych. 

 

 

II. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Podczas pobytu zwierzęcia w lecznicy, lecznica ma obowiązek zapewnić 

zwierzęciu jego pojenie i karmienie. Koszty związane z pojeniem i karmieniem 

zwierzęcia muszą być zawarte w cenie pobytu zwierzęcia w lecznicy (poz. 16 

wykazu). 

2. Lecznica zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt zgodnie     

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt                         

i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr.100, poz.1022) – zwłaszcza do 

dokonywania szczegółowych wpisów zastosowanych leków i przeprowadzonych 

zabiegów. Informacje powinny być zawarte w założonych książkach leczenia 

zwierząt leczonych na zlecenie Zamawiającego. 

3. W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku FiV i FeLV, lecznica ma 

obowiązek uzyskać od opiekuna kota oświadczenie a następnie (zgodnie                

z oświadczeniem) poddać zwierzę eutanazji lub poddać dalszemu leczeniu. 
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III. PROCEDURA ZWIĄZANA ZE STERYLIZACJĄ/KASTRACJĄ KOTÓW   

i PSÓW: 

 

1. Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego na temat zwierzęcia                                    

z karmicielem/właścicielem, który przedłożył skierowanie na wykonanie zabiegu. 

2. Pobranie przez karmiciela leków na odrobaczenie i odpchlenie zwierzęcia. 

3. Podanie przez karmiciela w/w leków zwierzęciu przeznaczonemu do zabiegu wg 

zaleceń lekarza. 

4. Po okresie 7-10 dni (w wyznaczonym przez lecznicę dniu) doprowadzenie 

zwierzęcia do lecznicy na planowany zabieg (sterylizacja lub kastracja). 

5. Badanie ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia i kwalifikacja do zabiegu. 

6. Wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji oraz zabezpieczenie antybiotykowe          

i przeciwbólowe, ochrona szwów przed lizaniem. 

7. Szczepienie zwierzęcia szczepionkami wieloskładnikowymi zawierającymi 

wściekliznę. 

8. Zagwarantowanie pobytu zwierzęcia w lecznicy (samice min. 7 dób, samce min. 3 

doby). 

9. W przypadku kotek wolno żyjących preferowane jest cięcie boczne. 

10. Obowiązkowe przeprowadzenie znakowania kota poprzez cięcia krawędzi 

zewnętrznej lewej małżowiny usznej w kształcie litery V. 

 

 
 

..............................., dnia ................................... 

 
 

 

                                                                      ............................................................................. 

                                                                          pieczątka/i imienna/e i  podpis/y uprawnionego/ych 

                                       przedstawiciela/i  Oferenta 


