
ZZ-2380-145/18 Załącznik nr 5 do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie  usługi  polegającej  na  zapewnieniu  pensjonatu,  utrzymaniu
i wyżywieniu koni  służbowych Sekcji Konnej  Wydziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą
podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców.

1. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi w obiekcie zlokalizowanym na terenie 
miasta i gminy Szczecin, z możliwością dojazdu środkami komunikacji publicznej.

2. Zamawiający będzie posiadał maksymalnie 6 koni służbowych.
3. W  ramach  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udostępnienia

Zamawiającemu:
- 6 boksów o powierzchni nie mniejszej niż 3m x 3m, ze ściółką;
- dwóch pomieszczeń do przechowywania sprzętu jeździeckiego: jedno bezpośrednio przy
stajni  (siodlarnia), drugie pomieszczenie ogrzewane, umożliwiające przechowywanie oraz
suszenie sprzętu, (pomieszczenie magazynowe).
-  padoku  o  minimalnych  wymiarach:  ok.  dł.  185 m x   35  m  szerokość z  możliwością
przedzielenia  na mniejsze,  w przypadku konieczności  padokowania  koni  w oddzielnych
grupach; 
-  jednej karuzeli, 
-  ujeżdżalni  otwartej  lub  krytej  posiadającej  podłoże  umożliwiające  prowadzenie  jazd
w okresie jesienno – zimowym,
- myjki (wewnętrzenej i zewnętrznej) 

- pomieszczenie  biurowe z dostępem do sieci telekomunikacyjnej (możliwość korzystania
z telefonu stacjonarnego z faksem),
- pomieszczenia posiadające system zabezpieczeń elektronicznych (magazynowe, biurowe,
szatnie)
- pomieszczenia socjalno-sanitarne ,
- 3 miejsca parkingowe.

4. Stajnia  oraz  pomieszczenia  do  przechowywania  sprzętu  jeźdźieckiego  muszą  spełniać
warunki techniczne i sanitarne określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich  oraz w przepisach w sprawie minimalnych
warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

5. Na  terenie  ośrodka  jeździeckiego  powinna  znajdować  się  przestrzeń  do  prowadzenia
szkoleń specjalistycznych, również z wykorzystaniem pirotechniki (m.in. wybuchy, strzały,
dym,  przeszkody  ogniowe),  współdziałania   w  pododdziałach  zwartych  oraz przeszkód
specjalistycznych  (szlabany,  bramki  huculskie,  huśtawka,  elementy  szeleszczące,  mur
z plastikowych beczek).

6. Wykonawca  musi  zapewnić  właściwy  stan  techniczny  oraz  zabezpieczenie  padoku
(ogrodzenie,  podłoże),  wyprowadzanie  i  sprowadzanie  koni  z  padoku  oraz  nadzór nad
końmi również pod nieobecność policjantów.

7. Na terenie  obiektu  powinna być  możliwość  zaparkowania  trzech  pojazdów służbowych
(w tym zestawu  pojazdów do przewozu koni).

8. Zapewnienie opieki zootechnicznej: pełnego wyżywienia, zgodnie z wymiarem rzeczowym
norm  wyżywienia,  dziennie  w  gramach  na  jednego  konia  –  określonych
w  poniższej  tabeli,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  6  do  Zarządzenia  nr  884  Komendanta
Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Nr 10, poz. 51 ze zm.)

L.p. Nazwa artykułu Wymiar rzeczowy zasadniczych norm
wyżywienia dla konia słuzbowego 

(dziennie w gramach)

1. Otręby pszenne 2000

2. Siemię lniane 100



3. Marchew 1500

4. Sól lizawka 30

5. Owies 8000

6. Siano 7000

7. Słoma 8000

8. Mieszanki pełnoporcjowe 500

9
 

Dodatki paszowe Według potrzeb

Zgodnie z rozdziałem 6  § 30 ust. 1 i 2 ,  zarządzenia, o którym mowa powyżej,  koniom
trakcie  choroby,  rekonwalescencji  lub  w  innych  uzasadnionych  przypadkach  dawkę
pokarmową dobiera się według indywidualnych potrzeb. Zwiększenie, zmniejszenie norm
wyżywienia nastepuje na wniosek lekarza weterynarii, zatwierdzonego przez Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie lub osobę przez niego upoważnioną.

9. Wykonawca zapewni podstawową opiekę weterynaryjną tj. 
 a) odrobaczanie co 6 miesięcy,

b) szczepienia przeciwko grypie końskiej, tężcowi – 2 razy w roku,
c)  powiadomienie  Zamawiającego  w  przypadku  zachorowań  lub  pojawienia  się
niepokojących objawów u koni,
d)  wezwanie  do  konia  w  uzasadnionych  przypadkach  lekarza  weterynarii  wskazanego
przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z kowalem i lekarzem weterynarii wskazanym
przez Zamawiającego.

11. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zdrowie  i  bezpieczeństwo  powierzonych  koni  na
terenie stajni oraz padoku.

12. Wykonawca  nie  odpowiada  za  chorobę  konia  lub  padnięcie  konia  z  przyczyn  od  niego
niezależnych.

13. Zapewnienie opieki zoohigienicznej obejmującej:
a) okresową lub w razie konieczności dezynfekcję stajni,
b)  wymianę  ściółki,  dokonywanie  dościółki  pozwalającej  zachować  suchość  podłoża
w boksach co najmniej raz dziennie, wywożenie obornika ze stajni na bieżąco;  

14. Usługę podkuwniczą, która obejmuje: kucie koni co 6 tygodni do 8 tygodni lub częściej jeśli
jest  taka  potrzeba  (na  cztery  nogi  ze  sztyftami  widiowymi  na  każdą  podkowę),
rozczyszczanie  kopyt,  kucie  ortopedyczne  w  razie  potrzeby,  kucie  zimowe  wraz
z podkładkami;

15. Budynek przeznaczony na pomieszczenia: magazynowe, biurowe, socjalne i szatnie dla 9
policjantów może być murowany, drewniany lub może być to kontener tzw. biurowy oraz
socjalny.  Powinien  posiadać  system  zabezpieczeń  elektronicznych  z  uwagi  na
przechowanie dokumentacji i sprzętu służbowego.

16. Pomieszczenie biurowe z dostępem do sieci telekomunikacyjnej (możliwość podłączenia
telefonu stacjonarnego z faksem).

17. Pomieszczenia socjalno – sanitarne to:  
a) szatnia damska
b) szatnia męska
c) kabina prysznicowa,
d) toaleta.
e) pomieszczenie do spożywania posiłków

18. Pomieszczenia  wymienione  w  pkt.  3  i  17  opisu  przedmiotu  zamówienia  muszą  być
wyłącznie do użytkowania przez policjantów jeźdzców i muszą spełniać warunki zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r., nr 169, poz. 1650).
Odpowiedzialność za stan techniczny pomieszczeń ponosi Wykonawca.

Termin realizacji zamówienia: przez okres 24 miesiące od dnia 01 marca 2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: stajnia Wykonawcy na terenie miasta i gminy Szczecin


