GMINA LONCIN
05-155 Leoncin, ul. Par tyzantOw 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP 531-16-66-399, RE0N: 013270471

Leoncin, dnia 30 padziernika 2018 r.

Znak sprawy: GK.271.Z.O.29.2018

Zap ytanie ofertowe
Postçpowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm.)
I. Zamawiahcy:
Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
Adres do korespondencji: j. w. tel. (22) 785-65-82/85, faks (22) 785-66-00
Zaprasza do zloenia ofert cenowych na (podanie nazwy przedmiotu zamówienia).
Odbiór, transport i utylizacja padlych zwierzqt w roku 2019".
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie uslug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwlok
padlych zwierzat (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich czçci, wiasnym transportem z terenu
Gminy Leoncin w roku 2019, które w szczeg61noci maja polegaá na:
1) usuwaniu z terenu Gminy Leoncin, z wylqçzeniem drOg wojewódzkich i powiatowych padlych
zwierzqt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z uwzglçdnieniem zaladunku,
transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie ich do zakiadu utylizacji, posiadajqpego
zezwolenie i spelniajcego wymagane warunki do unieszkodliwienia przedmiotowych odpadów,
2) odbioru i transporcie zwierzqt rannych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego na terenie Gminy
Leoncin wraz z lokalizacjq, zwierzçcia w myg I ustawy o ochronie zwierzt art. 3 ust. 1, pkt. 15 (Dz. U
z 2017r. poz. 1840 ze zm.)
3) wykonanie uslugi nastpowaé bçdzie na podstawie zgloszenia telefonicznego przez Zamawiajacego,
Policjç lub Powiatowe Centrum Zarz4dzania Kryzysowego, w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin
od zgloszenia.
2. Warunki udzialu w postçpowaniu.
1) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadaá:
a) Aktualne zezwolenie zwia..zane z transportem odpadów niebezpiecznych, dotyczftcych zwierzt
padlych i ubitych z koniecznoci,
b) Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczajacej grodki transportowe, bçdace w
posiadaniu oferenta, do przewozenia padlych zwierzat.
c) Aktualn, umowç pomiçdzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierzat na odbiOr
i utylizacje padlych zwierzftt.
2) Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania w/w warunków skiada owiadczenie wedlug wzoru
stanowiqpego zakçznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.1 Wykonawca owiadcza, ze posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
2.2 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiftzuje sic do:
- prowadzenia uslugi w sposOb nie powodujacy szkód, w tym zagroenia bezpieczeñstwa ludzi i
mienia;
- zapewni warunki bezpieczenstwa, a take utrzymywanie w na1eytym porzq4ku i stanie terenu uslugi,
- zabezpieczenia na potrzeby przedmiotu umowy sprzct i narzçdzia,
- niezwlocznego usuniçcia, wiasnym staraniem i na koszt wiasny, ewentualnych szkód powstalych
z jego winy w zwia?ku z realizacjELniniqJszqJ umowy,

- zaplaty odszkodowania z tytulu szkód mogacych zaistnieé, w wyniku zdarzeñ losowych i ponosi
odpowiedzia1no6 cywiln4 z tego tytulu.
3. Istotne postanowienia umowy stanowi zalqçznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zwizany jest ofert3O dni.
5. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sic wraz z uptywem terminu skladania ofert.
6. Termin wykonania od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien zahczyé do oferty:
1. Zamawiajcy wymaga, aby kazda oferta zawierala minimum nastçpujace dokumenty:
1)wypelniony i podpisany przez Wykonawcç formularz ofertowy - zalqçznik nr 2,
2) owiadczenie - zalqçznik nr I do niniejszego zapytania ofertowego.
3) parafowany istotne postanowienia umowy -zalcznik nr 3,
4) owiadczenie -zalacznik nr 4.
5. Owiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach - zalcznik nr 5,
6. Owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- zalftcznik nr 6,
7. Klauzula informacyjna zgodna z RODO - zakicznik nr 7.
2. Postçpowanie prowadzone jest w jzyku poiskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania sic Zamawiaego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczeñ i dokumentOw.
Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy
mog, przekazywaC pisemnie, za pomocq, faksu lub droga, elektronicznq,.
V. Osoby po stronie Zamawiajcego uprawnione do porozumiewania sic z Wykonawcami
1.Osob, uprawnionq, do kontaktowania sic z Wykonawcami i udzielania wyjanieñ dotyczftcych
postçpowania sq, Panic Barbara Kiciñska i Teresa Mikuiska tel. (22) 785-66-00, (22)785-65-82(85) wew.
18 i 22.
2. Wykonawca mote zwróciá sic do Zamawiaj,cego o wyjanienie istotnych warunkOw udzielenia
zamówienia w godzinach pracy Urzcdu tj.: poniedzialek w godz. 900 - 17 OO pozostale dni od wtorku
do piqtku od 8 00 do 16 OO•
VI. Miejsce skiadania ofert. Oferte cenowp nalezy:
- zlo2y6 w siedzibie Zamawiaja,cego: Urza,d Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
w zamknitej kopercie z dopiskiem ,,Wykonanie uslugi w zakresie odbioru, transportu
i utylizacji padfych zwierzt z terenu gminy Leoncin w roku 2019. NIE OTWIERAC
PRZED" 24 listopada 2018 r. godz. 15°°.
- przeslaé faksem na nr (22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 15.
- przeslaá droga,elektronicznadres e-mail ug.leoncin@tlen.pt w terminie do dnia 24 listopada
2018 roku do godz. 1500.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1.Na zah,czonym formularzu ofertowym naley przedstawié cenç ofertowq, za wykonanie
poszczegolnych czçci.
2. Wartoó cenowq, nalezy podawaá w ziotych polskich cyfrq, - z dokladnociq, do dwOch miejsc p0
przecinku oraz slownie.
3. Cena powinna zawieraá wszelkie koszty zwiq,zane z wykonaniem przedmiotu zamOwienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiçdzy Zamawiaj,cym, a Wykonawc, odbywaá sic bdq, w zlotych
polskich.
5. W niniejszym postcpowaniu oferty oceniane bQdq na podstawie wymienionych kryteriów:
2

Kryterium cena 100%. Sposób oceny ofert.
Sumaryczna cenajednostkowa brutto= 0,20 x Cl + 0,30 x C2 + 0,50 x C3 gdzie:
Cl cena brutto za czçó I.
C2 cena brutto za czçó II.
C3 cena brutto za czçó II.
Okrel enie ii oci punktów za cenç wykonania zadania bçdzie dokonane wg wzoru:
Najnizsza sumaryczna cenajednostkowa brutto
----------------x 100 = iloá punktów.
Sumaryczna cenajednostkowa brutto oferty ocenianej.
Zamawiajcy przyzna zamówienia Wykonawcy, ktOrego oferta przedstawia najkorzystniejszy
bilans, odpowiada zasadom okrelonym w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza.
VIII. Informacje o formalnociach
1.0 wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqçy powiadomi Wykonawcç.
2. Zamawiajftcy zawrze umowç z wybranym Wykonawcq p0 przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie póniej ni2 w terminie zwizania oferta.
3. Jeeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyli sic od zawarcia umowy, Zamawiajacy
wybierze kolejnq, ofertç naJkorzystniqJszeL sporód ziozonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postçpowania nie przys1uguj, Wykonawcom grodki ochrony prawnej okre1one
w przepisach Ustawy Prawo zamówieñ publicznych tj. protest, odwolanie, skarga.
S. Niniejsze postcpowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnçtrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiajftcego. Nie maja, w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy
Prawo zamówieñ publicznych.

Zalgczniki:

1.Owiadczenie - zalaLcznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Formularz ofertowy - zalftcznik nr 2,
3. Istotne postanowienia umowy - zalftcznik nr 3,
4. Owiadczenie - zalqçznik nr 4,
5. Owiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach - zalqcznik nr 5,
6. Owiadczenie - klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych- zalacznik nr 6,
7. Klauzula informacyjna zgodna z RODO - zalcznik nr 7.

WO)T MtNY

Adam Mfro/i Krawcuzk

Zalqcznik nr I do zapyWnia oferiowego

!j UJIiYMl ID!

jj 1

Ja niej pod pisany
(imç i nazwisko)

PESEL* - ...............................
NIP:* ....................................
zamieszkaly. ...................................................................................
prowadzcy dziaIa1noé gospodarczj pod nazw

na podstawie wpisu do

miejsce prowadzenia dzialalnosci

niniejszyrn inforrnujç, 2e w stosunku do mnie: nie otwarto !ikwidacji, nie
ogloszono upadIoci 'k•

miejscowoó i data
/Podpis i pieczçd osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

* niepotrzebne skreIiá

Zalpcznik Nr 2
,dnia ....................2018r.
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie uslugi pn: Odbiór, transport i utylizacja zwlok padlych mvierzjt.
I. OKRELENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMOWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uslug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji
zwlok padlych zwierzt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich czeci, wiasnym
transportem z terenu Gminy Leoncin w roku 2019, które w szczeg61noci maj4po1ega6 na:
Zaladunku padlych zwierzqt niewiadomego pochodzenia lub ich czeci, w tym dzikich
i bezdomnych w miej scu padniçcia zwierzçcia - wskazanego przez zamawiajacego,
z wylqçzeniem drog kraj owych i powiatowych, uprzfttniçciu i dezynfekcj i miej sca zdarzenia,
transporcie wiasnym §rodkiem lokomocji i unieszkodliwienie padliny poprzez przekazanie jej
do najb1iszego zakiadu utylizacji, posiadajcego zezwolenie i spelniajqçego warunki do
unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów.
2. Wykonanie uslugi nastçpowaé bçdzie na podstawie zgloszenia telefonicznego przez
Zamawiajcego, w nieprzekraczalnym czasie do 12 godzin od zgloszenia.
3. Nale2noé platna bedzie na podstawie wystawionej faktury oraz dokumentu
potwierdzajcego odbiór oraz oddanie do utylizacji padlego zwierzçcia, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajftcego.
4. Czas trwania umowy od dnia 01.01.2019 r do dnia 31.12. 2019 r.
5. Wykonawca w Czçci III formularza ofertowego podaje kwoty za caly okres
wykonywania uslugi.
II. FORMA ZLOZENIA OFERTY
Zawartoá oferty: wypelniony zalqçznik nr 1 Formularz ofertowy, wypelniony zahcznik nr 3
Owiadczenie o spelnianiu warunków nalezy skladaé osobicie lub przeslaá pocztq,
do Urzçdu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów nr 3, 05-155 Leoncin w zamkniçtej kopercie
z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi w zakresie odbioru, transportu
i utylizacji padlych zwierzqt z terenu gminy Leoncin" w terminie do 24 listopada 2018 r.
dogodz. 1500.
111k. NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Nazwa........................................................................................................
Adres.........................................................................................................
Telefon.........................................................fax..........................................
Mail......................................................................
NIP..........................................................................

1. Oferujç wykonanie przedmiotu umowy za cenç:

. zi plus podatek VAT (...%)
. zi Razem (cena
Czçé I - netto
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçé II - netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
zi.
Czçsé III - netto: ................ ....... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
zi.
W cenie odbioru naley uwzglçdnió ceny za poszczeg6lnq, wagç odpadu tj. Czçé I waga do
50 kg; Czçé II waga od 50 kg do 100 kg; Czçé III waga od 100 kg do maksymalnie 400
kg.
Cenç za odbiOr interwencyjny w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i Awiqta, jeeli
cena ta bçdzie jima nit w dni powszednie.
Czç,é I - netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
zi.
Czçé II - netto .......................zI. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zl, slownie brutto ............................................
zi.
Czçé III - netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Niezalenie od tych cen naley podaá osobno cenç za odbiór, transport i utylizacjq padlych
dzików w okresie wystçpowania w Gminie Leoncin afrykañskiego pomoru gwifi.
CzØé 1 * netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
zi.
Czçé II - netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zI, slownie brutto ............................................
zi.
Czé III - netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
zi.
Czçé I waga do 50 kg; Czçé II waga od 50 kg do 100 kg; Czçé III waga od 100 kg do
maksymalnie 400 kg.
Cenç za odbiOr interwencyjny padlych dzików w okresie wystçpowania w Gminie
Leoncin afrykaáskiego pomoru gwift w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i gwiqta,
(jee1i cena ta bdzie lana nit w dni powszednie.)
Czçsé I - netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto
zi.
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. A. plus podatek VAT (....%). zi Razem (cena
Czçé II - netto•
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçé III - netto- .......................zL plus podatek VAT (....%).........z Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
2. Owiadczarn, ze zapoznalem sic z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszç do niego
zastrzeeñ oraz uzyskaem wszelkie inforrnacje do prawidlowego skalkulowania ceny oferty.
3. Akceptujç wzOr umowy stanowicy zahtcznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Zalcznikami do niniejszego formularza ofert s:
a) Istotne postanowienia umowy - zal. nr 3
b) Oviadczenia - zal,. nr I i zal. nr 4

dnia..................
pieczçá Wykonawcy

podpis osoby uprawnionej

Uwaga!
- Czé III wypelnia Wykonawea i po podpisaniu oraz opiecztowaniu odsya do Zarnawiajqçego w sposob
wskazany w Czçci II.
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Zalpcznik nr 3
Istotne postanowienia umowy
§1
Wykonawca dzialajc w myl przepisów ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porzdku w gminach, art.3 ust.2 lit. c oraz pkt.15 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze
zm.), owiadcza , e do realizacji zawartej umowy posiada odpowiednie grodki transportowe
zaakceptowane upowaznieniem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
................................oraz spelnia osobowo wymagania ustawy.
§2
1 .Zamawiajftcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji uslug polegajftcych na: odbiorze,
transporcie i utylizacji zwlok padlych zwierzt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich
czçci, wiasnym transportem z terenu Gminy Leoncin w roku 2019.
2. Okrelony w § 2 ust. 1 przedmiot umowy bçdzie obejmowal:
Usuwanie z terenu Gminy Leoncin z wylftczeniem drog krajowych i powiatowych oraz
z wylftczeniem terenów nalecych do Kampinoskiego Parku Narodowego padlych zwierzq
niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych, z uwzglçdnieniem zaladunku,
transportu i unieszkodliwiania poprzez przekazanie ich do najbli2szego zakiadu utylizacji,
posiadajcego zezwolenie i spe1niajEcego wymagane warunki do unieszkodliwiania
przedmiotowych odpadów.
§3
1. Wykonywanie uslugi nastepowaé bçdzie na podstawie zgloszenia telefonicznego pod nr
telefonu (22) 785 65 82, (22)785 66 00 lub 508 196 072 , Policjç lub Powiatowe Centrum
Zarzftdzania Kryzysowego.
2. Po przyjçciu zgloszenia telefonicznego Wykonawca zobowiftzany jest przed1oy6
Zamawiajftcemu protokól odbioru padlej zwierzyny z miejsca zdarzenia i dokument
przekazania odpadu do utylizacji w przypadku wykonania powierzonej umowa uslugi.
§4
1. Odbiór odpadów odbywal sic bcdzie od chwili zgloszenia w nieprzekraczalnym czasie do
12 godzin.
2. Wykonawca zobowizuje sic pelnié stan calodobowej gotowoci i realizowaé przedmiot
umowy okre1ony w § 2 ust.1 i ust.2.
§5
1. Za realizacjç przedmiotu niniejszej umowy okrelonego w § 2 Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy przez okres trwania umowy kwotç ..........................zi brutto.
Kwota ta skladaé sic bçdzie z nastcpuj ftcych czçci skiadowych:
A) Za odpady padlych zwierza(t nie wymienionych punktach C I D:
1) Waga odpadu do 50 kg;

netto

. zi plus podatek VAT (...%)
. zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2) Waga odpadu od 50 kg do 100 kg - netto .......................zi. plus podatek VAT
( .... %) ......... zI Razem (cena brutto) .......................................zi, slownie brutto
...........................zi.
3) Waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
B) Cena za odbiOr interwencyjny w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i wiçta, (je2eli
cena ta bdzie iima niz w dni powszednie).
1) waga odpadu do 50 kg;
- netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........z1 Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2) waga odpadu od 50 kg do 100 kg
- netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
3) waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto .......................z1. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
C) Cena za odbiór, transport i utylizacjç padlych dzików w okresie wystçpowania w Gminie
Leoncin afrykanskiego pomoru wiñ.
1) waga odpadu do 50 kg;
- netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2) waga odpadu od 50 kg do 100 kg
- netto .......................zl. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
3)waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
D) Cena za odbiOr interwencyjny padlych dzików w okresie wystçpowania w Gminie
Leoncin afrykanskiego pomoru gwifi w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i gwiqta,
(je2eli cena ta bçdzie jima niz w dni powszednie).
1) waga odpadu do 50 kg;
- netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2) waga odpadu od 50 kg do 100 kg
- netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
3)waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2. Rozliczenie nastçpowaé bçdzie na podstawie kazdorazowo sporzdzonych faktur
z wyszczegolnieniem rodzaju padlego zwierzecia oraz jego wagi w kg, wystawionych na

. zl brutto, sporzftdzonych p0 wykonaniu uslugi do koñca danego miesiqça oraz
kwotç
zalqçzonych odpowiednio dokumentów okre1onych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
3 Na1enoá bçdzie platna przelewem na rachunek Wykonawcy
...................................................................w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajftcego.
4. Wartoó umownie mote przekroczyé kwoty ...............................zl (slownie
................... zI)brutto.
§6
1. Wszystkie zmiany umowy wymagajq, formy pisemnego aneksu i podpisanego przez obie
strony pod rygorem niewaznoci.
2. Kazda ze stron mote wypowiedzieé umowç z zachowaniem 30- dniowego wypowiedzenia
dokonanego na pimie.
3. W okresie wypowiedzenia warunki umowy nie u1egaj4zmianie.
4.Kada ze stron jest ponadto uprawniona do odstapienia od umowy w przypadku raacego
naruszenia postanowieñ umowy przez drugft stronç. Fakt naruszenia postanowieñ umowy
musi mieé odzwierciedlenie w dokumentach sporzftdzonych na pimie z powiadomieniem
drugiej strony umowy. W takiej sytuacji na1ey wyznaczyé stronie dodatkowy termin na
usuniçcie naruszenia.
5. Z tytuhi nie wykonania lub niena1eytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zaplaci Zamawiajftcemu karq umowna w wysokoci:
1)10% wartoci brutto, o której mowa w § 5 ust.1, gdy Zamawiajftcy odstqpi od umowy
z powodu oko1icznoci, za ktOre odpowiada Wykonawca.
2) W przypadku opOnienia odbioru odpadów w terminach okre1onych w § 4 ust. 1
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umown4 w wysokoci 1% wartoci brutto, o której
mowa w § 5 ust. 1, za kazda godzinç opónienia.
§7
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
§8
1.Za ewentualne szkody powstale w czasie wykonywania uslug odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca obejmuje ryzyko obrazeñ lub 9mierci osób oraz utraty i hub uszkodzeñ mienia
(w tym: urzftdzeñ, materialOw, sprzçtu, nieruchomoci) Wykonawcy i osób trzecich.
3. Wykonawca ponosi peln4 odpowiedzia1no6 za szkody oraz nastçpstwa nieszczç1iwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstale w zwizku z prowadzonymi uslugami,
w tym take ruchem pojazdów.
4. Wykonawca ponosi wszelkft odpowiedzia1noe zajakikoiwiek szkody bçdce nastçpstwem
nie wykonania lub nienale2ytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiazuje sic pokryé w pelnej wysokoci.
§9
1. Wykonawca swoimi silami wykona 100 % zakresu rzeczowego uslugi stanowicej
przedmiot umowy.
2. Wykonawca nie mote bez zgody Zamawiajqçego przenieé wierzyte1noci wynikajqçych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§ 10
Strony ustanawiajft nastçpujftce osoby upowa2nione do podejmowania niezbçdnych czynnoci
w celu realizacji Umowy:
- ze stron y Wykonawcy ...................................................................................
- ze strony Zamawiajcego - pracownik Urzdu Gminy dzialajcy z upowanienia Wójta
Gminy, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Policja.
§11
W sprawach nieuregulowanych w umowie majft zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne wIaciwe przepisy obowizujce w zakresie objçtym przedmiotem umowy.
§ 12
Wszelkie spory wynikie przy realizacji umowy winny bye rozwiazane w drodze ugody
Sprawy nie rozwiazane ugodowo bçdft podlegaly rozstrzygniçciu sqdów powszeclmych
wedlug siedziby Zamawiajftcego.
§ 13
Umowç sporzadzono w dwóch j ednobrzmiftcych egzemplarzach p0 j ednej dia kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

IZahcznik nr 4

OSWIADCZAM(Y), E:
spelniam(y) warunki udzialu w postçpowaniu i podczas wykonywania umowy na odbiór,
transport i utylizacja zwlok padlych zwierzqt bçdçlbçdziemy posiadaé:
a) aktualne zezwolenie zwiqzane z transportem odpadów niebezpiecznych dotyczftcych
zwierzftt padlych i ubitych z koniecznoci.
b) decyzjç Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczaj4cq §rodki transportowe, bçdftce w
posiadaniu oferenta, do przewozenia padlych zwierzt,
c) aktualnq, umowç pomiçdzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierzftt, na
odbiór i utylizacjç padlych zwierzqt.

podpis osoby uprawnionej

Zalftcznik Nr 5

................ ,dnia

.2018r.

OWIADCZENIE
0 NIEZALEGANJU W PODATKACH I W OPLATACH SKARB0WYCH

wiadoma odpowiedzia1noci karnej za skladanie falszywych owiadczeñ wynikajqçej z art.
2971 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1600),
DANE identyfikacyjne - identyfikator NIP.............................................................
Imiona......................................................................................................
Nazwisko.............................................................................................
dataurodzenia........................................................................................
Adressiedziby.............................................................................................
(wnioskodawcy)
Owiadczam co nastçpuje:
Ja ni2ej podpisana owiadczam, ze nie posiadam za1egIoci podatkowych ani skarbowych,
oraz, 2e wobec mnie nie jest prowadzone 2adne postçpowanie egzekucyjne w administracji
ani postpowanie egzekucyjne inne ni2 podatkowe zobowizania a take, ze lie jest
prowadzone wobec mnie postcpowanie w sprawach o przestçpstwa skarbowe lub
wykroczerna skarbowe - wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.

Podpis z podaniem nazwiska i imienia oraz pieczaka wnioskodawcy

Zalaçznik Nr 6

,dnia
(miejscowo5)

OWIADCZENIE
Klauzula zgody
Wyraam zgodç na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych
w systemie infonnatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowia.zków przez
pracowników Urzçdu Gminy Leoncin wynikajqçych z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzftdzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawa z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 100).

(czytelny podpis skladajcego
owiadczenie)
Klauzula informacylna
Zostalem poinformowany, e:
1. Z1oenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne
lecz niezbdne do realizacji.....................................................................................
2 Moje dane osobowe przetwarzane bçdq, w celu dopelnienia obowiazków okre1onych
w przepisach prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lub Art.9 ust.1 i 2 ogólnego rozporzdzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 201 6roku.
3. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyra±onej powyej, jest Wójt Gminy Leoncin, z siedziba, przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.
4. Wójt Gminy Leoncin wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z którym mona sic kontaktowaá
pod adresem email: ioct(leoncin.p1.
5. Przystuguje mi prawo dostcpu do freci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub ograniczenia
przetwarzania a take prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych jak r6wnie2 prawo do cofiuiçcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzçdu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane udostcpnione przeze mnie nie bqdq podlegaly udostçpnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcarni
danych bçdqtylko instytucje upowaznione z mocy prawa.
7. Dane udostçpnione przeze mnie nie bqdq podlegaly profilowaniu.
8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywaó danych osobowych do pañstwa
trzeciego lub organizacji miçdzynarodowej.
9. Moje dane osobowe przechowywane bçdq, przez okres niezbcdny do realizacji celów okrelonych
w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiazujqcego prawa.
10.Podanie danych osobowych jest obowkizkowe, w sytuacji gdy przeslankç przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa tub zawarta micdzy stronami umowa.

(ezytelny podpis sktadajqçego
owiadczenie)

Zahcznik Nr 7
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, ze:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyra2onej powyej jest Urzftd Gminy Leoncin z siedzibftprzy ul. Partyzantów 3 w Leoncinie
(kod pocztowy:05-155 Leoncin), tel.:22 785 65 82, adres e-mail: ug.1eoncint1en.p1
2. Celem zbierania danych jest

3. Przysluguje Pani/Panu prawo dostçpu do treci danych oraz ich sprostowania, usuniçcia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazdania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak równiez prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [ ... ]).
Uwaga: w miejsce [ ... ] wpisujemy:
przed 25 maja 2018 r. - Generalny Jnspektor Ochrony Danych Osobowych,
po 25 maja 2018 r. - Prezes Urzçdu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbçdne do ..............................................
(real izacja celu np. wykonanie umowy). W przypadku niepodania danych nie bçdzie mo1iwe
..............................................(realizacja celu np. wykonanie umowy).
5. Dane udostçpnione przez PaniajPana nie bdpod1egaly udostçpnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych bqdEL
instytucje upowa2nione z mocy prawa.
6. Dane udostçpnione przez Pania/Pana nie bçdpodlega1y profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do pañstwa
trzeciego tub organizacj i miedzynarodowej.
8. Dane osobowe bçdftprzechowywane przez okres ..........lat, ticzc od poczfttku roku
nastçpujcego p0 roku, w którym zostala wyraZona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

