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Trzebnica dnia 03, 12,2019
Zapytanie ofertowe
Zbieranie, transport i utyIizacja zwłok padĘch zwierząt i ich szczątków z pasa drogowego dróg
powlatowych oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.
Zamawiający
Zarząd
Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-].00 Trzebnica
.
!.

ll. oPIs PRzEDMtoTU ZAMóWIENlA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie: zbieranie, transport
i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków z pasa drogowego dróg powiatowych
oraz wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.
lIl. zAKREs USŁUG
a) PrzYjmowanie zgłoszeń o konieczności zebrania zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego,
b) zabranie padliny zgodnie z przepisamiw ciągu 12 lub ż4h zależnie od pory roku,
c} transport padłych, zabitych zwierząt i ich szczątek do zakładu utylizacji,
d) utylizacja powyźszych odpadów w)akładzie posiadającym zezwolenie na odbiór
i unieszkodliwienie odpadów,

e) zachowanie nalezytej staranności oraz stosowania 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. Warunki udziału:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy winien posiadać:

a)

aktualne zezwolenie na transport padłych zwierząt iubitych wtrakcie zdarzenia drogowego iinnych,

b)

decyzję Powiatowego Lekarza Wetery.narii dopuszczająca środkitransportowe do przewożenia
padłych zwierząt, będące w posiadańiu wykohawcy, kiory złożyłofertĘ,

c)

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

d)

prowadzić działalnośćgospodarczą.

wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 31,.1,ż.202Oroku.

V. Termin

Vl. Sposób wykonania oferty
Oferent powinien przygotować propozycję oferty na formularzu za|ączonym do zapytania.
Zaoferowane ceny jednostkowe będą niezmienne przez czas obowiązywania umowy,
VIt. Oferta powinna

:

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

VlIl. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta wrazz załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera
lub też dostarczona osobiściena adres Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,
ul. Łącznalc, 55-100 Trzebnica lub na adres e-mail drogi@powiat.trzebnica.p|.
Oferty należy złożyćdo dnia t0.tz.zD1-gr. (wtorek) do godz. 13.00 (sekretariat}.
lx. ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium
tj, najniższej ceny. Dla porównania ofert Zamawiający weźmie średniącenę netto z
czterech cen netto podanych za poszcze1ólną usługę w formularzu ofertowym z
następującą ważnością(,,wagą") poszczególnych cen według wzoru:
średniacena =
cena za zw|tokifszczątkio masie do 20 kg(7O%) + cena za zwłoki/szczątki o masie od 20 kg do 100 kg
(ls%J +cena za zwłokif szczątki o masie powyżej 100 kg (S%)+pusty transport (lO%).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływern składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowejwww.drogi.trzebnica.pl.
O wyborze

n

ajkorzystni ejszej oferty

Za

ń awi ający zawiadom i Oferentów

za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.drogi.trzebnica.p_l oraz telefonicznie.

Zamawiający zastrzega mozliwośćuniewaznienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Oferentom nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów przygotowania oferty.

X. Dodatkowe

informacje

t

Dodatkowych informacji udziela pani Beata Zabiegło pod numerem telefonu71,3B7-06-17
w godzinach7-I5 od poniedziałku do piątku oraz pod adresem
email : drogi @powiat.trzebnica.pl
Xl. Załączniki
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3, Mapa podglądowa dróg.

u

Zaządu Dróg P
rn§r inż,

Zał.Nr.1

Formularz ofertowy

Usuwanie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt i ich szczątków z Pasa dróg
powiatowych oraz wojewódzkich na terenie powiatu Trzebnickiego.

L.

Dane Wykonawcy
Nazwa.....,.

Telefon......
Email....,.....

NlP/REGoN
Nr rachunku bankowego.......,.......

w banku
osoba do

kontaktu...,.....,......

..,,......,.""tel""""""",

2,oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem ofertowym na kwotę:
cena netto

cena brutto

Vat

a)zwłoki/szczątki o
masie do 20 kg
b)zwłoki/szczątki o
masie od 20 kg do
100 ks
c)zwłoki lszczątki o
masie powvzej 100 kg
d)pusty transport (brak
sztuk na miejscu)
3. Oświadczamy, że:
_ spełniam warunki udziału w zapytaniu określone w jego punkcie vl, oraz na życzenie
zamawiającego dostarczę stosowne dokumenty na tą okoliczność,
- wszystkie usługi wykonamy siłami własnymi..,
- podwykonawcy wykonują następujące prace w zakresie,
000zł
- posiadamy ważną polisę OC o wysokości sumy ubezpieczenia co najmniej 50
- akceptujemy wzór umowy
_

warunków umoWY,
wyceniliśmywszystkie elementy, w sposób niezbędny do prawidłowego wykonania

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

.

l
V,\,

\ł

miejscowośc, data

pod pis osoby upowaznloneJ

t

t
Zał.nr ż

Umowa nr DTLZP

1201 l ......

-

l20l9

za,wartaw dniu ...... roku w Trzebnicy, pomiędzy:

Powiatem Trzebnickim, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6,55-100 Trzebnica NIP: 915-16-05-763 Zarządem Dróg Powiatowych w Trzełrnicy, ul. Łączna lc, 55-100 Trzebnica, reprezentowanym
prZęZ:

Pawła Kaźmierczaka - DyrektoraZarządu Drog Powiatowych w Trzebnicy
Barbarę Andrzejewską - GłównąKsięgową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy
zw any m dalej,,Zamawiaj ącym "
a

zw anym dalej, rWykonaw cą"
zw anyml dale1 łącznie,,Stronami" lub poj edynczo,,Stron ą",

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym z pominięciem ustawY z
dnia ż9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2078 r. poz. 1986 ze zm.),
albowiem wartośćzamówienia nie przekraczav,ryrażonej w zŁotychkwoty 30 000 Euro (ań. 4 Pkt 8
ww. ustawy), o następującej treści:

§1

I. ZamawiĄący zlecą a Wykonawca zobowiązĄe się wykonywać usługi polegające na usuwaniu i
utyIizacji zwłok padłych zwierząt óraz ich szczątków z pasa dróg powiatowych i wojewodzkich na
terenie powiatu Trzebnickiego wg potrzeb Zamawiającego w 2020 r.
2. Wykonawcazobowiązany jest w szczegóIności do:
a) usuwania zwłok padłych zwierząt oraz ich szczątków z miejsc wskazanych PtZęZ
Zamawnjącego1,

b) kńdorazowego uprzątnięciai dezynfekcji miejsc zdarzęniatj. miejsc, o których mowa w lit. a);
c) transpońu i lńylizacjt zńokpadłych zwrctz$ oraz ich szcz$ków na swój kosź i rYzYko.
3. Wykónawca zobowiązany jest do wykonywania obowiąków, o których mowa w ust. 1 i 2
niezńocznie po telefonicznymzgłoszeniuplzezZamawialącego, jednak nie później niżw ciryu 12
godzin (w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 3I października) Iub 24 godzin (w okresie od dnia 1
listopada do dnia 31 marca), przy czym zobowtęany jest do poinformowania Zamawrującego o
godzinie usunięcia zwłok padłego zwierzęcia oraz jego szczątkow zę wskazanego miejsca.
ł. w t uk.ie wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowtązany
jest do zapewnieniabezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego.
5. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasób ludzki niezbędny do wykonania warunków
Urnow,y.
b) znaidtrje się w sltuac.|i ekonomicznej i finansowei zaperł,niającej należyĄe wyko nani e warunków

umo\łJ.

§2

1. Strony zgodnie ustalają ,,r,ynagrodzenie przysługujące Wykorrarł,cy zakażdorazo\ł'e rrYkonanie
. . . , . . , ... r.
rvsz.vstkich oborł,iązkorł,. o któryrclr mow-a w § 1 trst. I i ż - zgodnie z ofćrtą z

drlia

-

rł, następlliącl, sposób:

a) zrł,łokipadłe_ucl zlr,ierzęciit oraz jego szczątki tl n,adze do 20 kg

-

złbrutto

b) zlvłolti paclłego zrł,ierzęcia oraz .iego szczątld o lvaclze pclrł,,vże.j 20kg do 100 kg
blrttttl

l

r"

zł

c) zwłoki padłego zr,vierzęcia oraz jego szczątki o wadze powyzej 100
d) pusty

transpofi

.zł brutto.

2.Podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
następu ący t:nl załączni k am
j

i

o którynl

mowa

kg

w ust, 1

.,..zł brutto

stanowi faktura wTaz z

:

a) opis iokalizacii zlecenia okreśionego poprzęz numel drogi powiatowej/wojewódzkiej oraz nazwę

miejscowości,
b) określenie gatunku i rł,agi zwłok padłego zwierzęcia oraz jego szczątków,
c) inrię i nazwisko osoby zgłaszającej zlecetlie,
d) egzemplarz dokumentu handlowego,
e) dokumentacja zdjęciowa w r,versji papierowej/elektroniczne1 przedstawiające.| zrvłoki padłego
zwierzęcia oraz jego szczątków oraz odcinek drogi w sposób umozlir,viaiący jednoznaczne
określenie lokalizacj i zlecenia.
3.Zapłata za rrsługę zostanic dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania faktury przeler,vem na
rachunek bankowy
Wykonawcy ....,..........
4.Wykonawca zobowiązany jest do przekazaniaZamawiającemu wszystkich 1-aktur i załączników o
których mowa w ust. 2 za usługi wykonane w danym miesiącu kalendarzowyfl, nie później niz do
5-go dnia kazdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usług.
5. Wykonawca zobowiązany iest do wystawiania faktur na Nabyw,cę: Powiat Trzebnicki ul.
Bochenka 6. 55-100 Trzebnica NIP: 915 160 57 63 oraz Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych rv
Trzebnicy, ll.Łączna 1c, 55-100 Trzebnica.
ó. Faktury w,ystarł,ione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich opłacenia
przez Zamawiającego.

§3

szkody powstałe w w.vniku wykonywania usług przęz Wykonawcę. w tyn uszkodzenia
urządzeń, nlateriałóq sprzętu. nieruQhomości itp,, szkody osobowe, następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracorvników i innych osób. a także będące wynikiem ruchu pojazdów Wykorrawcy
odpow-iedzialność ponosi Wykonawca.
2. Za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lr-rb nienalezytego wykonania przcdmiottt
umowy wyłączną odpowiedzialnośćponosi Wykonawca,
3. Wykorrawca zobowlązany jest posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności c_vrvilnei lv
zakresie ob.iętyln niniejszą Llrno\ł,ą przez cały okres trwania umowy o wysokości sumy
ubezpieczenia co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
'ł. Jezeli lvskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym wskrrtek zwłoki rv
rr,l,konaniu zobowiązania Zamawiający lub osoba trzecla doznała szkody Wykonawca jest
zoborviązany do jej naprawienia rł, pełnej wysokości,

l. Za

§4

Zamawiający moze ządać od Wl,konaw,cy zapłaty kar umow-nych w następujących przypadkaclr:
a) za zwłokę u, wl,konaniu jakiejkoln-iek czynności dotyczącej przedmiotu umowy - w lł,ysokości
5 zt brLrttcl z,akaż,dąrozpoczętą godzinę zu,łoki,
b') za zslłokę rv rvykonaniu obowiązku. o którym mowa w § 2 trst. zł - rv wysokości50 zł zakażcly
clzicń zr,r,łoki.
ż. Zanrarvia_jąc_v .jest trprawnion1, do potrącenia kar unrownych z wynagrocjzenia należnego
1.

W1,,kotrari,c1,,,

3. W przl,padku. gc11,,zrvłoka rł,l1,\-konilniLliakiejkolrł,iek cz,vnllości dotvczącej przednliclttt Llmo\Ą,_y.
o którc-j molva
1. przekrocz1 48 gcldzin. Zamawia.jącv.jcst uprarvirion1,do porr,ierzenia

lr,§

lrł,kclntlllja zaciallia
l,t

pl,zeclza

Il i at

\\,'r

itłtre tlrtt

ktltlalł,cl,.

poclnliotoi.ł,i

Ila koszt

i

rl,zyko W1,,konau,cy bez korlieczności

4. Zamawiający ma pra\\,o dochodzenia na zasadach ogólnyclr odszkodowania uztlpełrriającego. w
razie gdy szkoda przekroczy wlrsokość kar umor,vnych.

§5

Zamalviający moze odstąpic od umowy. w tenninie 7 dni od dnia następującego po dniu
wl,stąpieniazdarzęnia określoncgo ponize.j w lit. a) lr-rb lit. b). jezeli:
a) Wlkonawca zaniecha lub przerwie realizację zamówienia na okres 7 dni.
b) mimo pisemnego wezwania Wykonawca nie usunął trclr,vbienia w zakresie wadliwego
wl,konywania umowy.

§6

1. Nirriejsza umowa zostaje zawarta na czas oz,naczony tj. od dnia je-j podpisaniii od drria ..... 2019 r
do drlia ..,...
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być clokonyw-ane jedynie w fonnie

pisemnej

w

postaci aneksu do umowy podpisanego przęz obydwie strony pod rygorem

niewazności,

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsząumowąstosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Elł,entualne spory wynikające z realizacji niniejszej Urnowy będą rozstlzygane przez Sąd
właściwydla siedziby Zamawiającego.

"

§8

Niniejszą umowę sporządza się lv 3 jecinobrzmiącyclr egzempiarzach: 2
dla Wykonawcy.

ZAMAWIA.rĄCY

-

dla Zanalviającego

WYKONAWCA
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