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Zapytanie ofertowe

Zbieranie, transport i utyIizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków w tym dzików z pasa drogowego
dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.

l. Zamawiający
. Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna ].c, 55-].00 Trzebnica

ll. oPIs PRzEDMloTU zAMóWlENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie: zbieranie, transport
i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków w tym dzików z pasa drogowego dróg powiatowych
oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.

ll!. zAKREs USŁUG
a) przyjmowanie zgłoszen o konieczności zebrania zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego,w tym

padłych dzików
b) zabranie padliny zgodnie z przepisami w ciągu 12 lub 24h zależnie od pory roku,
c) transport padłych, zabitych zwierząt i ich szczątek,w tym padłych dzików do zakładu utylizacji,
d} utylizacja powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór

i unieszkodliwienie odpadów,
e) zachowanie nalezytej staranności orarstosowania obowiązujących przepisów

przy wykonywaniu prac,
f} zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac

na jezdni i poboczu.

Wykonywanie usług następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez upoważnionych
Pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy. .

lV. Warunkiudziału:
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy winien posiadać:

a} aktualne zezwolenie na transport padłych zwierząt i ubitych w trakcie zdarzenia drogowego i innych,

b) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczająca środkitransportowe do przewożenia
padłych zwierząt, będące w posiadaniu Wykonawcy, który ztożył ofertę,

c) aktualną umowę pomiędzy Wykonawcą, a punktem odbioru martwych zwierząt na
odbiór i utylizację padłych zwierząt,

d) prowadzić działalność gospodarczą.

V. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 31,.1,ż.2O2Oroku,



Vl. Sposób wykonania oferty
Oferent powinien przygotować propozycję oferty na formularzuzatączonym do zapytania.
Zaoferowane ceny jednostkowe będą niezmienne przezczas obowiązywania umowy.

V!l. Oferta powinna :

-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę oferenta ,numer telefonu,
-być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Vlll. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta wrazz załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera
lub też dostarczona osobiście na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,
ul, Łącznal,c, 55-100 Trzebnica lub na adres e-mail droei@powiat.trzebnica.p|,

Oferty należy złożyĆdo dnia Zą.tZ.ZOtgr. (wtorek) do godz. 10.00 (sekretariat}.

lx. ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium
tj. najniższej ceny. Dla porównania ofert Zamawiający weźmie średnią cenę netto z

pięciu cen netto podanych za poszczególną usługę w formularzu ofertowym z
następującą waznością (,,wagą") poszczególnych cen według wzoru:
średnia cena =

cena za zw|okif szczątki o masie do 20 kg (70%) + cena za zw|oki/szczątki o masie od 20 kg do 100 kg
(15%) +cena zazw|oki/szczątki o masie powyżej 100 kg (S%)+cena za jedną sztukę/szczątki padłego dzika
(5%)+pusty transport (5%).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na strbnie internetowej www.drogi.trzebnica.pl.

O wyborze n aj korzystn iejszej oferty Za mawiający zawiadomi oferentów
za poŚrednictwem strony internetowej pod adresem www.drogi.trzebnica.pl oraz telefonicznie.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez pbdania przyczyny.
Oferentom nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów przygotowania oferty.

X. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela pani Beata Zabiegło pod numerem telefonu7t3B7-06-77
w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku oraz pod adresem
email : d rogi @powiat.trzebnica.pl

Xl. Załączniki
1. Formularz ofertowy.
2, Wzór umowy.
3. Mapa podglądowa dróg.
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Formularz ofertowy Zał. N r.1

Usuwanie, transport i utylizacja zwłok padĘch zwierząt i ich szczątków w tym dzików z pasa
dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnlckiego.

L. Dane Wykonawcy

Nazwa.....,.

Telefon,.....

Email..........

NlP/REGoN ...................

Nr rachunku ban kowego.....,.,.,..,,.

w banku

osoba do kontaktu......,......,.. ..,.............tel...............

Z.Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem ofertowym na kwotę:

cena netto Vat cena brutto
a)zwłoki/szczątki o
masie do 20 kg

b)zwłoki/szczątki o
masie od 20 kg do
100 kg

c)zwłoki /szcząlki o
masie powyżej 100 kg

d)jedna sztuka
zwłok/szczątków
padłego dzika
e)pusty transport (brak
sztuk na mieiscu)

3. Oświadczamy, że:
- spełniam warunki udziału w zapytaniu określone w jego punkcie V|, oraz na zyczenie
zamawiającego dostarczę stosowne dokumenty na tą okoliczność,

- wszystkie usługi wykonamy siłami własnymi...
- podwykonawcy wykonują następujące prace w zakresie.
- posiadamy ważną polisę OC o wysokości sumy ubezpieczenia co najmniej 50 000zł

. - akceptujemy wzór umowy
- wyceniliŚmy wszystkie elementy, w sposób niezbędny do prawidłowego wykonania warunków umowy,

... ...... . ...... l .

podpis osoby upoważnionejmiejscowość, data



Zał. Nr. L
WZÓR UMOWY

U mowa nr DT1ZP / ZOL l ....... l 2OL9

zawarta w dniu .,.... roku w Trzebnicy, pomiędzy:

Powiatem Trzebnickim, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica NtP: 915-16-05-753 - Zarządem Dróg
Powiatowych w Trzebnicy, ut. Łączna lc, 55-100 Trzebnica, reprezentowanym przez:

Pawła Kaźmierczaka - DyrektoraZarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
Barbarę Andrzejewską - Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy
zwanym dalej,,Zamawiającym",
a

zwanym dalej,,Wykonawcą"
zwanymi dalej łącznie,,Stronami" lub pojedynczo,,Stroną",
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym z pominięciem ustawy z dnia 29
stycznia ż0O4 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Oz. U. z }OtB r. poz, 1986 ze zm.), albowiem wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ww. ustawy), o
następującej treści:

§r
].. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi polegające na usuwaniu i utylizacji
zwłok padłych zwierząt oraz ich szczątków z pasa dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie powiatu
Trzebnickiego w8 potrzeb Zamawiającego w 2O2O r,

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) usuwania zwłok padłych zwierząt oraz ich szczątków,w tym padłych dzików,z miejsc wskazanych przez
Zamawiającego;
b) kazdorazowego uprzątnięcia i dezynfekcji miejsc zdarzenia tj. miejsc, o których mowa w lit. a);

c) transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt oraz ich szczątków,w tym padłych dzików,na swój koszt i

ryzyko.
3, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. ]_ i 2 niezwłocznie po
telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin (w okresie od dnia
]- kwietnia do dnia 31 października) lub 24 godzin (w okresie od dnia 1- listopada do dnia 31 marca), przy
czym zobowiązanyjest do poinformowania Zamawiającego o godzinie usunięc'ia zwłok padłego zwierzęcia
oraz jego szczątków ze wskazanego miejsca.
4. W trakcie wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1- i 2, Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego.
5. Wykonawca oświadcza, że:.

a) posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasób ludzki niezbędny do wykonania warunków Umowy,
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie warunków umowy.

§z
1-. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za każdorazowe wykonanie wszystkich
obowiązków, o których mowa w § 1ust, 1i}-zgodnie z ofertą z dnia .. r. -w następujący
sposób:
a) zwłoki padłego zwierzęcia oraz jego szczątki o wadze do20 kg zł brutto
b)zwłoki padłegozwierzęciaorazjegoszczątki owadzeod2Okddo100kg-.......................złbrutto
c) zwłoki padłegozwierzęciaorazjegoszczątki owadzepowyżej 100kg-..........,.....,,,'.-,........złbrutto
d)jedna sztuka zw|okf szczątków padłego dzika- ....zł brutto
e)pusty transport-. ,,zł brutto
1,/
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2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. ]- stanowi faktura wraz z następującymi

. załącznikami:
a) opis lokalizacji zlecenia określonego poprzez numer drogi powiatowej/wojewódzkiej oraz nazwę
miejscowości,
b) okreŚlenie gatunku i wagi zwłok padłego zwierzęcia oraz jego szczątków lub określenie sztuk
zwłokf szczątków p adłego d zi ka

c) imię i nazwisko osoby zgłaszającej zlecenie,
d) egzemplarz dokumentu handlowego,
e) dokumentacja zdjęciowa w wersji papierowej/elektronicznej przedstawiającej zwłoki padłego zwierzęcia
oraz jego szczątków oraz odcinek drogi w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie lokalizacji
zlecenia.
3. Zapłata za usługę zostanie dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania faktury przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy .,.............
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich faktur i załączników, o których
rnowa w ust. 2 za usługi wykonane w danym miesiącu kalendarzowyffi, nie później niż do 5 dnia każdego
miesiąca następującego po miesiącu wykonania usług.
5, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur na Nabywcę: Powiat Trzebnicki ul, Bochenka 6, 55-
100 Trzebnica NlP: 915 160 57 63 oraz Odbiorcę: Łarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul, Łączna 1c, 55-
].00 Trzebnica.
6. Faktury wystawione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich opłacenia przez
Zamawiającego.

§g
]-. Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania usług przez Wykonawcę (uszkodzenia urządzeń,
materiałów, sprzętu, nieruchomości itp.), szkody osobowe, następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i innych osób powstałe w związku z wykonywanymi usługami, także ruchem pojazdów
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2.7awszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienaleźytego wykonania przedmiotu umowy
wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie
objętym niniejszą umową przez cały okres trwania umowy o wysokości sumy ubezpieczenia co najmniej 50
000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Jeżeli w skutek zwłoki w wykonaniu zobowiązania Zamawiający lub osoba trzecia doznała szkody
Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

§ł
].. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 5 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia,
b) zazwłokęwwykonaniuobowiązku,októrymmowaw§2ust.4-wwysokości 50zlzakażdydzien
opóźnienia.
2.Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
3. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 przekroczy 48 godzin Zamawiający
jest uprawniony do powierzenia wykonania zadania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§s
Żamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wystąpienia
zdarzenla określonego w lit. a) lub lit. b), jezeli:
a) Wykonawca zaniecha realizacji zamówienia (nie realizuje zamówienia w sposób.nigprzerwany przez okres
7 dni), 

\

b) mimo pisemnego wezwania Wykonawca nadal wykonuje usługiwadliwe i nieterminpwo. 2



J-

§e
- 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczonytj. od dnia jej podpisania do dnia 3]..12.żO20r.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony pod rygorem niewazności.

§z
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Za mawiającego.

§s
Niniejszą umowę sporządza się'w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:2 - dla Zamawiającego il dla
Wykonawcy.

ZAMAWlAJĄCY WYKONAWCA
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