Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla
zamówienia : zbieranie , transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg
powiatowych będących w zarządzie tut. zarządu dróg .

1. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie : zbieranie , transport i utylizacja
zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie tut. zarządu
dróg .
2. Zakres usługi :
a) całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o konieczności zebrania zwłok padłych zwierząt
pasa drogowego
b)zebranie padliny zgodnie z przepisami w ciągu 3 godzin po przyjęciu zgłoszenia
c) transport padłych , zabitych zwierząt i ich szczątek do zakładu utylizacji odpadów
d) utylizacja powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór i
unieszkodliwienie odpadów
e) zachowanie należytej staranności oraz stosowania obowiązujących przepisów przy wykonywaniu
prac ,
f) zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu

Wykonywanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez
upoważnionych Pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku .

2. Warunki udziału :
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy winien posiadać :
a) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych , w tym padłych zwierząt i ubitych w
tracie zdarzenia drogowego i innych
b) decyzję Powiatowego Lekarza weterynarii dopuszczająca środki transportowe do przewożenia
padłych zwierząt , będące w posiadaniu Wykonawcy , który złożył ofertę

c) aktualna umowę pomiędzy Wykonawca , a punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór i
utylizacje padłych zwierząt .
d) prowadzić działalność gospodarczą
3. Termin wykonania zamówienia :
Od dnia podpisania umowy do 31.12. 2017r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty : na załączonym formularzu do 25 stycznia 2017r. godz. 11.00
5. kryterium wyboru : cena 100%

……………………………………………
( miejscowość, data )

…………………………………………………..
( nazwa i adres Wykonawcy)
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok
1. w nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. : „ zbieranie , transport i utylizacja zwłok padłych
zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku ” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :
l.p.

Nazwa zadania

1

Zbieranie , transport , utylizacja padłych
zwierząt do 50 kg (cena za 1 szt)

2

Zbieranie , transport , utylizacja padłych
zwierząt powyżej 50 kg (cena za 1 szt)

Cena jednostkowa
netto PLN

Cena jednostkowa
brutto PLN

……………………………….
Słownie zł :
……………………………….

…………………………………
Słownie zł :

……………………………….
Słownie zł :

……………………………….
Słownie zł :

……………………………….

……………………………….

…………………………………

1. Załączniki do niniejszej oferty :
a) ) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych , w tym padłych zwierząt i ubitych w
tracie zdarzenia drogowego i innych
b) decyzję Powiatowego Lekarza weterynarii dopuszczająca środki transportowe do przewożenia
padłych zwierząt , będące w posiadaniu Wykonawcy , który złożył ofertę
c) aktualna umowę pomiędzy Wykonawca , a punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór i
utylizacje padłych zwierząt .
…………………………………………………………………
( podpis Wykonawcy , pełnomocnika )

Umowa ( wzór )
Zawarta w dn. …….. pomiędzy Powiatem Sanockim ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok NIP 687-17-86-679 Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, który reprezentuje:
Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie pełnomocnictwa
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń– Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku
Dyrektora – Wojciecha Naparła
1. Księgową – Janinę Groń
a ………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą „
po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8
który zwalnia ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

o następującej treści :

§1
1. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje wykonać usługę : zbieranie , transport i utylizacja
zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku .
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy :
a) całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o konieczności zebrania zwłok padłych zwierząt
z pasa drogowego
b)zebranie padliny zgodnie z przepisami w ciągu 3 godzin po przyjęciu zgłoszenia
c) transport padłych , zabitych zwierząt i ich szczątek do zakładu utylizacji odpadów
d) utylizacja powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór i
unieszkodliwienie odpadów
e) zachowanie należytej staranności oraz stosowania obowiązujących przepisów przy wykonywaniu
prac ,

f) zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu
3. Wykonawca posiada całodobową gotowość do podjęcia interwencji , w tym całodobową
dostępność za pośrednictwem telefonu komórkowego .
4. Interwencje podejmowane są po zgłoszeniu przez upoważnionych pracowników Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku
§2

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.
§3
Wykonawca prac zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy :
a) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych , w tym padłych zwierząt i ubitych w
tracie zdarzenia drogowego i innych
b) aktualna decyzję Powiatowego Lekarza weterynarii dopuszczająca środki transportowe do
przewożenia padłych zwierząt , będące w posiadaniu Wykonawcy , który złożył ofertę
c) aktualna umowę pomiędzy Wykonawca , a punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór i
utylizacje padłych zwierząt .
§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich , powstałe w związku z wykonywaniem usługi , w tym także z ruchem
pojazdów .

§5

1. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej na Powiat Sanocki
ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok NIP 687-17-86-679 , odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Powiatowy
Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza 8 , 38-500 Sanok
§6

1. „ Zamawiający „ zobowiązuje się regulować fakturę przelewem nie później niż 30 dni
od daty jej wystawienia na rachunek wskazany w fakturze .

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego .

§7

Umowę sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron .

„ Zamawiający „ :

„ Wykonawca „ :

