Murów, dnia 20.11.2020 r.
RO.6140.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt,
stanowiących uboczne produkty zwierzęce z terenu Gminy Murów na rok 2021”
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843).
Zamawiający :
Gmina Murów
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2 , 46-030 Murów
tel. 77 4214 034 wew.115
fax. 77 4214 032
NIP: 991-04-94- 972, REGON: 531413171

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na odbiorze, transporcie
i utylizacji padłych zwierząt, stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października
2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U.
UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.).

II.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Zakres świadczonych usług dotyczy padłych zwierząt z terenu Gminy Murów, które zostały
ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego w celu ich odbioru, transportu
i utylizacji.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, z mocą obowiązywania od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
III. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca zapewnia całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie
dni w roku.
2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia specjalistyczny oznakowany
pojazd wraz z wyposażeniem oraz udział kierowcy.
3. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby
uprzątnięcia padłego zwierzęcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od
zgłoszenia. Zgłoszenie będzie następowało w formie zlecenia drogą mailową, za pomocą faksu lub
telefonicznie.

4. Każdorazowy odbiór padłych zwierząt będzie opatrzony dokumentem handlowym, zgodnie ze
wzorem Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru
dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
produktów
ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów
pochodnych.
Z każdorazowego odbioru padłych zwierząt powinna być sporządzona dokumentacja
fotograficzna, którą należy dostarczyć łącznie z fakturą oraz z dokumentem potwierdzającym ich
przekazanie do spalarni.
5. Czynności związane z organizacją wywozu padłych zwierząt, a w szczególności załadunek, wywóz
oraz dostawa do zakładu utylizacyjnego, będą realizowane przez Zleceniobiorcę z zachowaniem
warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
IV. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI
OKREŚLAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.
Urząd Gminy Murów, tymczasowa siedziba ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe - w godzinach pracy
Urzędu (pon. 8.00 - 17.00, wt. - czw.7.15 -15.15, pt. 7.15-14.15).
Szczegółowych informacji udziela: Referent Gospodarki Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 077/4214 - 034 wew. 115
V.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej.
Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku.
2. W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona
wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę
czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu
oraz koszty pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami prawa. Ofertę na całość
przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy
załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik nr 1.

VI. KRYTERIA WYBORU: CENA 100%
1. Czynności obejmujące przedmiot zamówienia wymieniony w pkt. I za każdorazową interwencję.
VII. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE
DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ (NP. POSIADANIE KONCESJI, ZEZWOLEŃ):
1. posiadać aktualne zezwolenie związane z transportem odpadów niebezpiecznych dotyczących
zwierząt padłych i ubitych z konieczności oraz odpadowej tkanki zwierzęcej wykazującej
właściwości niebezpieczne oraz innych odpadów zawierających żywe drobnoustroje
chorobotwórcze oraz ich toksyny,
2. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe,
będące w posiadaniu oferenta do przewożenia padłych zwierząt,
3. posiadać aktualną umowę pomiędzy oferentem a punktem odbioru martwych zwierząt, na
odbiór i utylizację padłych zwierząt, działającym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 4 grudnia 2020 r. do godziny 14:00 w tymczasowej siedzibie
Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zagwiździu ul. Lipowa 68 lub e-mailem na
adres: ug@murow.pl z adnotacją: „Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie

i utylizacji padłych zwierząt, stanowiących uboczne produkty zwierzęce z terenu Gminy
Murów na rok 2021”
2. Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis
uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
3. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo, do podpisania umowy z Oferentem, którego Oferta
będzie następna w kolejności pod względem korzyści dla Gminy Murów.
4. Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Wójt Gminy Murów
/-/
Michał Golenia

Załączniki:
1. Wzór umowy
2. Formularz ofertowy

Wzór umowy

UMOWA nr ……../UG/2020

zawarta w dniu ……………………….. r.
pomiędzy:
Gminą Murów z siedzibą w Murowie ul. Dworcowa 2 , 46-030 Murów, identyfikującej się nr NIP: 99104-94-972, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Murów – Pana Michała Golenia;
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Murów – Pani Teresy Kuca,

a:
………………………………….., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: …………….. z siedzibą:
……………………………………., o nr NIP: …………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
………………………………………………
o następującej treści:

Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie odbioru,
transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt lub ich części w ramach obowiązków nałożonych na
Gminę Murów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

§2
Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem poniższych warunków i zasad:
1. Wykonawca świadczący usługi w przedmiotowym zakresie musi spełniać odpowiednie wymagania
weterynaryjne i posiadać własny środek transportu.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy padłych zwierząt lub ich części sklasyfikowanych jako zwierzęta
dzikie, bezdomne i gospodarskie niewiadomego pochodzenia.
3. Zgłoszone przez Zamawiającego padłe zwierzęta lub ich części powinny zostać poddane
unieszkodliwianiu w zakładzie posiadającym odpowiednie zezwolenia i świadczącym usługi
unieszkodliwiania i utylizacji w przedmiocie niniejszej umowy.
4. Odbiór padłych zwierząt lub ich części powinien nastąpić do 6 godzin od zgłoszenia w dni robocze
i w dni wolne od pracy.
5. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez
Zamawiającego, potwierdzone pisemnym jednorazowym zleceniem odnośnie danego przypadku.

§3
Miejsce, z którego nastąpił odbiór przez Wykonawcę padłych zwierząt lub ich części, po wykonaniu
usługi powinno zostać odpowiednio zdezynfekowane przez Wykonawcę i nie mogą tam pozostać
resztki lub części zgłoszonych do odbioru padłych zwierząt.

§4
1. Wykonawca zapewnia gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić numer telefonu kontaktowego: …………………………………,
który będzie dostępny 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku.
3. Usługa o którym mowa w § 1 niniejszej umowy odbywają się na zlecenie Zamawiającego.
4. Ze strony Zamawiającego ustala się koordynatora osobie pracującej na stanowisku ds. rolnictwa,
leśnictwa i ochrony środowiska UG Murów tel. 77 4214034 wew. 115.
5. Ze strony Wykonawcy ustala się koordynatora w osobie ………………………………………, dostępnego
pod numerem telefonu podanego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
6. W przypadku opóźnienia w realizacji usługi w zakresie niniejszej umowy lub jej niewykonania,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych wskazanych w § 10 niniejszej umowy.
7. Za niewykonanie usługi uznaje się brak podjęcia działań przez Wykonawcę w kierunku realizacji
przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy w terminie dwunastu godzin po
zgłoszeniu.
8. W przypadku wystąpienia na terenie gminy Murów chorób zakaźnych, odbiór, transport
i unieszkodliwianie padłych zwierząt i ich części odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami
odpowiednich służb weterynaryjnych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia unieszkodliwiania/utylizacji padłych zwierząt lub ich
części w zakresie niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, z mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r.

§6
1. Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy za czynności obejmujące przedmiot zamówienia
wymieniony w § 1 na podstawie przedłożonej oferty za każdorazową interwencję w wysokości:
…………………. zł brutto (słownie: ………………………………… złotych).
2. Całkowity, łączny, roczny koszt umowy nie może przekroczyć ………………………..zł brutto (słownie:
………………………………. złotych).

§7

1. Uzgodnione przez Strony wynagrodzenie, określone w § 8 niniejszej umowy, będzie płatne
Wykonawcy na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury, a następnie zatwierdzonej przez

Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe Wykonawcy:
…………………………………….
2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację wskazującą na przekazanie
padłych zwierząt lub ich części do uprawnionego podmiotu świadczącego usługi unieszkodliwiania
lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego.

§8
Wykonawca nie może powierzyć zakresu prac objętych treścią niniejszej umowy innemu podmiotowi
bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

§9
Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania przedmiotu umowy, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.

§ 10
1. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
2. Za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 20,- zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą
godzinę zwłoki.
3. Za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 250,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
4. Za brak wykonanych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 100 zł (słownie: stu
złotych) za każdy dzień zwłoki.
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu od Zamawiającego
wynagrodzenia.
7. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po
zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. Za datę uiszczenia kar przyjmuję się datę
wpływu kwoty na konto bankowe Zamawiającego.

§ 11
1. Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Wykonawca:
2. zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne,
upadłościowe, bądź postępowanie układowe z jego wierzycielami, ustanowiony został syndyk
masy upadłościowej.
3. zleca wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.

4. nie podejmuje działań zmierzających do realizacji zleconych czynności w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 12
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 13
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14
Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

…………………………………

………………………………

