Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.01.2015 r. w sprawie
realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

Sprawa nr ZDW.RDW3.T12.362.02.2017zw
Województwo Kujawsko – Pomorskie
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,
w imieniu którego działa -Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa przedmiotu zamówienia
„Interwencyjne usuwanie potrąconych, przejechanych martwych zwierząt i ich części
leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola”
2. Wymagania związane z wykonaniem

- dojazd do wskazanej lokalizacji;
- sprzątanie, zbieranie zanieczyszczeń i odpadów z pasa drogowego;
- usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych (martwych zwierząt: zwierzyny
dzikiej, psów, kotów itp.) – powstałych wskutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych po
zgłoszeniu przez Zamawiającego;
- usuwanie, wywóz i utylizacja martwych zwierząt z pasa drogowego do zakładu utylizacji
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i posiadanymi zezwoleniami
bądź do firmy zajmującej się utylizacją tego typu odpadów lub do innych uprawnionych
podmiotów, przedstawiając Zamawiającemu umowę z ww. podmiotami oraz przedstawiając
każdorazowo dokument utylizacji.
UWAGA! W przypadku utylizacji dzika przed jego transportem należy powiadomić

Powiatowego lekarza weterynarii w celu pobrania próbki do badania
dla stwierdzenia lub wykluczenia choroby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2004.158.1658);
- prowadzenie ewidencji zebranej padliny ze wskazaniem miejsca odbioru;
- udostępnienie całodobowego numeru telefonu zgłoszeniowego;
- rozpoczęcie realizacji usługi (stawienie się na miejsce wskazane w zgłoszeniu)
w czasie nie dłuższym niż 5 godzin po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego;
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 26.01.2017r do godz. 09:00
/osobiście, pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail
i.klofczynski@zdw-bydgoszcz.pl / na formularzu oferty na adres zamawiającego.
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4. Nazwa Dostawcy:
....................................... .........................................................................................................
NIP .............................................. REGON …………………………
Tel. ………………….
Fax ……………………………..
5. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :
Netto ......................................................
podatek Vat ............................................
cena brutto .............................................
Słownie brutto ........................................................................................................................
6. Deklarujemy ponadto:
a). Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r
b). Okres gwarancji .............nie dotyczy.......................
c). Warunki płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
d). ....................................
7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia.

__________________ dnia __.__.2017 r.

____________________________
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie usługi pod nazwą :
„Interwencyjne usuwanie potrąconych, przejechanych martwych zwierząt i ich części
leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola”
LP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

JEDN.

ILOŚĆ
JEDN.

Interwencja

70

CENA
JEDN. ZŁ
NETTO

USŁUGI INTERWENCYJNE:

1.

- dojazd do wskazanej lokalizacji;
- sprzątanie, zbieranie zanieczyszczeń i odpadów z pasa
drogowego;
- usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych
(martwych zwierząt: zwierzyny dzikiej, psów, kotów itp.) –
powstałych wskutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń
nagłych po zgłoszeniu przez Zamawiającego;
- usuwanie, wywóz i utylizacja martwych zwierząt z pasa
drogowego do zakładu utylizacji odpadów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami sanitarnymi i posiadanymi
zezwoleniami bądź do firmy zajmującej się utylizacją tego typu
odpadów lub do innych uprawnionych podmiotów,
przedstawiając Zamawiającemu umowę z ww. podmiotami
oraz przedstawiając każdorazowo dokument utylizacji.
UWAGA! W przypadku utylizacji dzika przed jego
transportem należy powiadomić Powiatowego lekarza
weterynarii w celu pobrania próbki do badania
dla stwierdzenia lub wykluczenia choroby, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2004.158.1658);
- prowadzenie ewidencji zebranej padliny ze wskazaniem
miejsca odbioru;
- udostępnienie
całodobowego
numeru
telefonu
zgłoszeniowego;
- rozpoczęcie realizacji usługi (stawienie się na miejsce
wskazane w zgłoszeniu) w czasie nie dłuższym niż 5 godzin
po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego;

Razem wartość robót netto:
Podatek VAT 8%
Razem wartość robót brutto:
_________________ dnia __.__.2017 r.

____________________________
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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ŁĄCZNA
WARTOŚĆ
NETTO ZŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3
do formularza oferty

WZÓR UMOWY
Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym
postępowaniu zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Interwencyjne
usuwanie potrąconych, przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie
drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola”
Zamówienie obejmuje następujące usługi:
dojazd do wskazanej lokalizacji;
sprzątanie, zbieranie zanieczyszczeń i odpadów z pasa drogowego;
usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych (martwych zwierząt:
zwierzyny dzikiej, psów, kotów itp.) – powstałych wskutek wypadków, kolizji i innych
zdarzeń nagłych po zgłoszeniu przez Zamawiającego;
- usuwanie, wywóz i utylizacja martwych zwierząt z pasa drogowego do zakładu utylizacji
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i posiadanymi zezwoleniami
bądź do firmy zajmującej się utylizacją tego typu odpadów lub do innych uprawnionych
podmiotów, przedstawiając Zamawiającemu umowę z ww. podmiotami oraz przedstawiając
każdorazowo dokument utylizacji.
UWAGA! W przypadku utylizacji dzika przed jego transportem należy powiadomić
Powiatowego lekarza weterynarii w celu pobrania próbki do badania
dla stwierdzenia lub wykluczenia choroby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2004.158.1658);
prowadzenie ewidencji zebranej padliny ze wskazaniem miejsca odbioru;
udostępnienie całodobowego numeru telefonu zgłoszeniowego;
rozpoczęcie realizacji usługi (stawienie się na miejsce wskazane w zgłoszeniu)
w czasie nie dłuższym niż 5 godzin po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego;
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
1.

CPV 90 51 00 00-5 Usuwanie i obróbka odpadów
CPV 90 52 30 00-9 Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i
zanieczyszczonej gleby
CPV 98390000-3 Inne usługi

§2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych (nr ZDW.RDW3.T12.362.02.2017zw)
2. Oferta złożona w dniu __.__.2017 r.
§3
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację
umowy są:
- z ramienia Zamawiającego:
Marcin Kwiatkowski – Majster Drogomistrz RDW Tuchola
Piotr Krystek – Majster Drogomistrz Baza Szubin
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- z ramienia Wykonawcy:
……………………….-………………………..
§4
Okres obowiązywania umowy: do dnia 31.12.2017 r. lub do wydatkowania kwoty o której mowa
w § 5 ust.1.
1.
2.
3.
4.

5.
5.
6.

§5
Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę: ____________ zł netto, plus należny podatek VAT 8 % w
wysokości __________ zł, co łącznie stanowi kwotę brutto: ________ zł, (słownie: ……….).
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za każdą, podjętą po zgłoszeniu przez
Zamawiającego, interwencję kwotę ____________ zł netto.
Strony ustalają, że za wykonanie poszczególnego zlecenia Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu ceny jednostkowej zutylizowanych
odpadów i faktycznej ilości zutylizowanych odpadów.
Zakres usług określony w formularzu cenowym określony jest szacunkowo może zostać
przekroczony lub niewykorzystany, stosując przy rozliczaniu ofertowe ceny jednostkowe
z zastrzeżeniem, że wartość umowy określona w § 5 ust. 1 nie zostanie przekroczona.
W przypadku zrealizowania usług w mniejszym zakresie, tj. niewyczerpującym maksymalnej
kwoty określonej w § 5 ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT,
niefakturowane części wynagrodzenia zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do
niniejszej umowy.
Faktury będą wystawiona przez Wykonawcę w złotych polskich na koniec każdego miesiąca.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni
licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

7. Faktury wystawiane będą na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul Przemysłowa 4,
89-500 Tuchola.
§6
1. Zamawiający dokona odbioru usługi na podstawie weryfikacji dokumentów, o których mowa
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Zamawiający nie odbierze usługi w przypadku braku, któregokolwiek z dokumentów
o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas wskazany w § 1 ust. 4, w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
2) za każdorazowe niepodjęcie telefonicznego zgłoszenia od pracownika Zamawiającego (tj.:
nieodbieranie telefonu przy 2 próbach połączenia z zastrzeżeniem, że drugie połączenie
będzie realizowane po upływie min. 10 minut od pierwszego) - w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki liczoną od godz. drugiej próby połączenia. Fakt nieodebrania 2
połączeń od Zamawiającego zostanie spisany w formie notatki służbowej lub zapisu w
dzienniku objazdów.
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1
umowy.
2. W przypadku powstania szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy, której wartość
przewyższy wysokość naliczonej kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do
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dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokość za powstałą szkodę.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9 w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 umowy.
4. Zamawiający może potrącić należną mu karę, o której mowa w ust. 1 z dowolnej faktury
Wykonawcy.
§8

3.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) Wykonawca realizuje usługę przewidzianą w sposób niezgodny ze wskazaniami
Zamawiającego lub niniejszą umową,
3) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części.
2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji
o okolicznościach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3.
§9
1.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a
w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.
2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe
w związku z wykonywanymi usługami.
3.
Odpowiedzialność wykonawcy za straty w mieniu Zamawiającego (powstałe w trakcie
wykonywania czynności wynikających z umowy) ustala się następująco:
- protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale stron
umowy,
- udokumentowanej wartości mienia utraconego (dokumentuje Zamawiający),
- rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej.
4.
Wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego następować będzie w terminie 7 dni od
daty prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez Wykonawcę noty obciążeniowej,
w przypadku nie otrzymania w terminie 7 dni wypłaty odszkodowania, Zamawiający potrąci
z faktury wartość odszkodowania.
§ 10
Zmiany postanowień
1
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie
po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec
Wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można
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dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane
przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza
powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy
jest niedopuszczalne.
1.2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których
nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili
zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby
wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności
w okresie obowiązywania umowy;
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy
zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego.
1.3. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy.
1.4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
1.5. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - "Jeżeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia
społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet
orzec o rozwiązaniu umowy"
2.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
1.
2.

3.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy nie stanowiące naruszenia art. 144.1 ustawy
PZP mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego kary umownej wskazanej w § 7 ust. 1

§ 12
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na
osoby trzecie. Jakakolwiek cesja nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie
postanowień umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
oraz naliczenia przez Zamawiającego kary umownej wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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