
 

                                                                     Piotrków Trybunalski, 12 lipca 2012 r.  

 

 

 

 
                                           Zaproszenie do składania ofert 
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro         
na realizację usługi polegającej na usuwaniu padłych zwierząt wolno żyjących 
(dzikich, leśnych ) lub ich części w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa 
Tryb. oraz ich utylizacja w zakładzie utylizacyjnym w okresie od daty zawarcia umowy 
do 31.12.2012 r.  

 
 

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej. 
Miasto Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Szkolna 28; Biuro Inżyniera 
Miasta. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
          Usuwanie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich, leśnych) lub ich części                           
          w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Tryb. oraz ich utylizacja w zakładzie   
          utylizacyjnym  w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 r. poprzez: 

1) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy, która sprawuje dyżur 
pod ogólnodostępnym nr telefonu, odbierającej zgłoszenia        
i odpowiedzialnej za przeprowadzenie interwencji (zał. Nr 1). 
Interwencja obejmuje: 

 -  dojazd na miejsce,  
   -  uprzątnięcie zwłok padłych zwierząt, 

       - przetransportowanie zwłok padłych zwierząt do zakładu utylizacyjnego lub ich 
czasowe przechowywanie w specjalnej chłodni do czasu odbioru przez 
upoważniony podmiot , 

       2) przekazanie zwłok padłych zwierząt zakładowi prowadzącemu działalność         
w zakresie zbierania, transportu i utylizacji tego typu odpadów, posiadającego 
odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności i ponoszenie opłat z tego 
tytułu, 

3) uruchomienie interwencji po otrzymaniu zgłoszenia ze Straży Miejskiej, Biura 
Inżyniera Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub Policji, w czasie nie 
dłuższym niż 24 h / dwadzieścia cztery / od momentu przyjęcia interwencji. Do 
każdej interwencji zostanie wystawione zlecenie przez Biuro Inżyniera Miasta, 

4)  przedłożenie każdorazowo do podpisu pracownikowi Biura Inżyniera Miasta lub 
dyżurnemu Straży Miejskiej dokumentu stwierdzającego zabranie padłego 
zwierzęcia, 

5) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Miasta miesięcznych sprawozdań – 
zestawień o podjętych interwencjach i przekazaniu padłych zwierząt do utylizacji –  
w terminie do dnia 10 każdego miesiąca obowiązywania umowy. 

 
 

Warunki płatności: miesięcznie – wg mechanizmu: cena jednostkowa x ilość zleceń.  
 
 
 
 



 
 
Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:  
- posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, w tym dysponuje 
pojazdem przystosowanym do transportu odpadów pochodzenia zwierzęcego, 
- posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów niebezpiecznych 
- posiada umowę z zakładem utylizacji, umowę przedwstępną lub inny dokument - 
przyrzeczenie, oświadczenie zapewniający odbiór padłych zwierząt przez zakład 
prowadzący działalność w zakresie zbierania, transportu i utylizacji tego typu 
odpadów, posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej 
działalności. 

 
3. Termin wykonania zamówienia. 

Od daty zawarcia umowy do 31 grudnia  2012 r.  
 

     4.  Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb., Biuro Inżyniera Miasta, pok. 26 
lub emailem na adres : d.clapa@piotrkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17.07. 2012 r., do godz. 1530 . 
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania.  
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a. wypełniony i podpisany formularz oferty; 
b. podpisany wzór umowy; 
c. umowę z zakładem utylizacji, umowę  przedwstępną (lub inny dokument - 

przyrzeczenie, oświadczenie) zapewniającą odbiór padłych zwierząt przez 
zakład prowadzący działalność w zakresie zbierania, transportu i utylizacji tego 
typu odpadów, posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie 
przedmiotowej działalności,  

d. inne dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności objętej przedmiotem 
zamówienia (o których mowa w szczegółowych wymaganiach Zamawiającego). 

e. oświadczenie – zał. Nr 1, 
 
Kryterium stanowi: 
cena jednostkowa za wykonanie usługi. 

 
      5. Wzór umowy. 

 
 
 
                                                                            
 
                                                                          p.o. Inżyniera Miasta  
                                                                                  Dariusz Cłapa 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                       Wzór umowy 
 

                                               U M O W A   Nr........................... 
 

zawarta dnia .......................... r. w Piotrkowie Tryb., pomiędzy: Miastem Piotrków 
Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, reprezentowanym  przez: 
- Adama Karzewnika – Wiceprezydenta Miasta, 
zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony, a  
……………………………………………….., reprezentowanym przez: 
- ……………………………………………... 
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę        
o następującej treści: 

                                                                    § 1                                                                        
1. Przedmiotem umowy jest :  
 

          Usuwanie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich, leśnych) lub ich części                           
          w granicach  administracyjnych Miasta Piotrkowa Tryb. oraz ich utylizacja w zakładzie   
          utylizacyjnym  w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 r. poprzez: 

1) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy, która sprawuje dyżur 
pod ogólnodostępnym nr telefonu, odbierającej zgłoszenia i odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie interwencji (zał. nr 1). 
Interwencja obejmuje: 

 -  dojazd na miejsce,  
   -  uprzątnięcie zwłok padłych zwierząt, 

       - przetransportowanie zwłok padłych zwierząt do zakładu utylizacyjnego lub ich 
czasowe przechowywanie w specjalnej chłodni do czasu odbioru przez 
upoważniony podmiot , 

       2) przekazanie zwłok padłych zwierząt zakładowi prowadzącemu działalność         
w zakresie zbierania, transportu i utylizacji tego typu odpadów, posiadającego 
odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności i ponoszenie opłat z tego 
tytułu, 

3) uruchomienie interwencji po otrzymaniu zgłoszenia ze Straży Miejskiej, Biura 
Inżyniera Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub Policji, w czasie nie 
dłuższym niż 24 h / dwadzieścia cztery / od momentu przyjęcia interwencji. Do 
każdej interwencji zostanie wystawione zlecenie przez Biuro Inżyniera Miasta, 

4)  przedłożenie każdorazowo do podpisu pracownikowi Biura Inżyniera Miasta lub 
dyżurnemu Straży Miejskiej dokumentu stwierdzającego zabranie padłego 
zwierzęcia, 

5) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Miasta miesięcznych sprawozdań – 
zestawień o podjętych interwencjach i przekazaniu padłych zwierząt do utylizacji –  
w terminie do dnia 10 każdego miesiąca obowiązywania umowy. 

 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 
czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

     3. W celu potwierdzenia prawidłowości wykonanej usługi, Zamawiający zastrzega sobie  
możliwość  dokonywania kontroli w terenie. 

         4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany  z zachowaniem 
umówionych terminów oraz należytej staranności. 

       5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od daty 
zawarcia umowy do 31.12.2012 r. 

 



 
                                                                § 2 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

                                                                          § 3 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy ustalana została na podstawie oferty Wykonawcy. 
2. Podjecie interwencji odbywa się każdorazowo na podstawie zlecenia Zamawiającego 

(fax, e-mail). 
3. Cena za jedną interwencję wynosi ................. zł. 
4. Miesięczne wynagrodzenie za przedmiot umowy naliczane będzie w następujący 

sposób:  cena jednostkowa x ilość zleceń. 
5. Łączna wartość zobowiązania wynikającego z realizacji niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty................. zł (słownie złotych: ………………………………….) netto, 
a wraz  z należnym podatkiem  VAT …..%  tj. kwotę brutto w  wysokości …………….. 
zł (słownie złotych: ……………..…………………). 

6. Ustala się miesięczne okresy rozliczeniowe. 
7. Podstawę wystawienia faktury stanowi miesięczne sprawozdanie – zestawienie         

o podjętych interwencjach, o którym mowa  w § 1 ust.1 pkt 5 umowy. 
8. Za wykonaną usługę Wykonawca będzie wystawiał faktury w terminie nie później niż          

10 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, do których dołączy sprawozdanie - 
zestawienie.  

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, 
a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę. 

10. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
11. Płatnikiem faktur jest Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10;         

NIP 771-27-98-771, 97-300  Piotrków Trybunalski. 

          § 4 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 
 

§5 
1. Strony Umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, lub niepodjęcia każdorazowo 
interwencji w wysokości 100,00 zł. 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust.5, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
określonego w § 3 ust.5, 

      2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1), zostanie potrącona przez Zamawiającego     
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy za 
ostatni okres wykonania usługi. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, Strony 
zastrzegają sobie prawo dochodzenia uzupełniającego na ogólnych zasadach 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 

  
§ 6 



          Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji umowy. 
  

                                                         §7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
    2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

                                                              § 8 
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
                                                            § 9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
(1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

            Miejscowość ……………………………………………..., dnia ....................................2012 roku. 
 
 
 
 
                                                                   ........................................................................ 

        (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
                                                        składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia:  

12.07.                                                                                                                                  p.o. Inżyniera Miasta 

                                                                                                                                                 Dariusz Cłapa 

…… ……………………....................... 2012  r. przez                                            .......................................................................................................... 

(pieczęć i podpis osoby występującej w tym 
postępowaniu w  imieniu Zamawiającego) 

                                 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  
                                                              Załącznik nr 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa Wykonawcy:  ......................................................................... 
Adres Wykonawcy: ........................................................................ 
 
Telefon: ……………………………………………….  
 
NIP …………………………….,  REGON ………………………………. 

 
 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:…………………………………... 

Nr telefonu kontaktowego; …………………………………………………. 
 
 

 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o wartości zamówienia  
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 

na ................................................................ 
..................................................................... 
..................................................................... 

 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
NIP: ............................................................................................................................... 
REGON: ........................................................................................................................ 
Numer rachunku bankowego: ....................................................................................... 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową netto: 

.......................................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 

..........% za cenę brutto: ....................................... zł. 
b) oferujemy termin realizacji zamówienia:  od ……………............. do ……………., 

licząc od dnia podpisania umowy;  
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty 

są: 
1. podpisany wzór umowy; 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
4. ................................................................................................... 

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

          O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Składając ofertę w trybie postępowania o wartości nie przekraczającej  równowartości 
kwoty 14.000 euro na  

Usuwanie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich, leśnych) lub ich części        
w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Tryb. oraz ich utylizacja w zakładzie   
         utylizacyjnym  w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 r. 

 
oświadczam, że: 

1) Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności /czynności/1 określonej  
w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

2) Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3) Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4)  Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  dnia                
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
 

 
 
 
                                                 
1 niepotrzebne skreślić 


