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Łomianki, 13 grudnia 2021 r.
ROŚ.7031.42.2021
Gmina Łomianki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi
w przedmiocie zamówienia: "Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022 r."

I.

Zamawiający:
Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
NIP:118-17-68-394

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania Ustawy prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) całodobowe świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji
padłych zwierząt, stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 zgodnie
z Rozporządzeniem (WE) Nr 1069/2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 października 2009r. Przedmiot zamówienia nie dotyczy padłych zwierząt
gospodarskich odbieranych na podstawie umowy z ARiMR. Usługa w zakresie
odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i
gospodarskich) lub ich części z terenu Gminy Łomianki polega w szczególności na:
usuwaniu z terenu Gminy Łomianki z wyłączeniem dróg krajowych i powiatowych
padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia, uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca
zdarzenia, z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez
przekazanie ich do najbliższego zakładu utylizacji, posiadającego zezwolenie i
spełniającego wymagane warunki do unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów;
2) wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia przez
Zamawiającego, Straż Miejską w Łomiankach, Policję potrzeby uprzątnięcia padłego
zwierzęcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.
Zgłoszenie będzie następowało w formie zlecenia drogą mailową, za pomocą faxu
lub telefonicznie. Za potwierdzenie zgłoszenia uznaje się: w przypadku e-mail i faxu
– nadanie zgłoszenia przez Zamawiającego a w przypadku zgłoszenia telefonicznego
– przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę, które będzie udokumentowane notatką
sporządzoną przez Zamawiającego;
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3) 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.
2. 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, zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac
na jezdni i poboczu drogi oraz z zachowaniem należytej staranności oraz stosowania
obowiązujących przepisów przy wykonywaniu prac.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody lub
zdarzenia losowe poniesione przez Wykonawcę i osoby postronne w trakcie
podejmowanych interwencji.
4. Posiadanie przez cały okres obowiązania Umowy niezbędnych zezwoleń na
prowadzenie czynności objętych przedmiotem Umowy.
5. Termin realizacji Zamówienia od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
IV. Warunki udziału.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki
dotyczące:
a) posiadania aktualnych zezwoleń związanych z transportem odpadów
niebezpiecznych, dotyczących zwierząt padłych i ubitych z konieczności oraz
odpadowej tkanki zwierzęcej wykazującej właściwości niebezpieczne oraz
innych odpadów zawierających drobnoustroje chorobotwórcze oraz ich
toksyny;
b) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe,
będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia padłych zwierząt;
c) aktualną umowę pomiędzy oferentem, a punktem odbioru martwych zwierząt,
na odbiór i utylizację padłych zwierząt, działającym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków załączy do oferty
wymagane zezwolenia oraz oświadczenia.
V. Wykonawca
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zamówienie, złożyła ofertę.
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2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców Wykonawcy muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną
w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wszelkie
wymagania dotyczące złożenia dokumentów i oświadczeń winny być wypełnione przez
pełnomocnika.
5. W formularzu ofertowym należy wymienić pełną nazwę wykonawcy.
6. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
VI. Tryb oceny i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny jednostkowej netto, brutto oraz
przyjętej stawki podatku VAT za odbiór, transport i utylizację zwłok padłego
zwierzęcia:
a) jednorazowy odbiór standardowy zwłok zwierząt domowych i dziko żyjących
do 5kg;
b) jednorazowy odbiór standardowy zwłok zwierząt domowych i dziko żyjących
o wadze powyżej 5kg do 70kg oraz ceny za każdy kilogram powyżej 70kg (z
wyłączeniem dzików łosi);
c) jednorazowy odbiór standardowy 1 szt. padłego dzika lub jego części:
− do 50kg;
− powyżej 50kg do 100kg;
− powyżej 100kg;
d) jednorazowy odbiór standardowy 1 szt. padłego łosia lub jego części:
− do 350kg;
− powyżej 350kg;
e) odbiór interwencyjny zwierzyny, zgłoszenie niepotwierdzone – wyjazd patrolu
do zgłoszenia i nieodnalezienie zwłok zwierzęcia (tzw.”pusty podjazd”)
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f) interwencyjny odbiór padłej zwierzyny w dni ustawowo wolne od pracy,
niedziele i święta.
2. Zaoferowana kwota oferty musi zostać skalkulowana na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania
ofert.
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT ).
VII. Kryterium oceny ofert.
Cena 100%.
VIII. Termin realizacji zadania.
W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r., bądź do chwili wyczerpania środków z
umowy.
VIII. Warunki płatności
a) Wynagrodzenie będzie płatne w cyklach miesięcznych, po zrealizowaniu
przedmiotu umowy w danym miesiącu, dostarczenia sprawozdania z wykonanych w
danym miesiącu usług i przedłożeniu faktury VAT za dany miesiąc, wystawionej
przez Wykonawcę. Płatność przelewem, 21 dni po wystawieniu właściwej faktury.
b) Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane:
Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
NIP: 118-17-68-394

IX. Sposobu przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 - Formularz
ofertowy;
b) cena zawiera wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia;
c) zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
świadczonych przez okres obowiązywania i na warunkach określonych w ofercie;
d) ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy;
e) ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
f) rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN;
g) należy podać cenę netto i brutto za realizację usługi;
h) określenie stawki podatku VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
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X. Metoda składania ofert
1) Ofertę elektroniczną (skan podpisanej oferty) proszę przesłać na adres:
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomianki.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz.
12.00.
2) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, złożony kosztorys ofertowy będzie
stanowił integralną część umowy (wzór umowy - załącznik nr 1) podpisanej między
Wykonawcą a Zamawiającym.
XI. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą:
Piotr Kaczmarczyk, tel. 22 768 62 08, 666 834 568, e-mail:
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomiaki.pl

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy.
2. Wzór umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.
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