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Nr sprawy: GI/ZP/7045/048/000/18 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA JAKIE POWINIEN 

SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (zwanego dalej „OPISEM”) 
 

o wartości zamówienia poniżej 30 000 Euro (art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) 
 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń 

drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., 

niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa”. 
 

CPV: 90.60.00.00-3 

Zamówienie obejmuje usuwanie z pasa drogowego, z terenów mieszczących się w granicach 

administracyjnych miasta Chorzowa, a zarządzanych przez UM Chorzów oraz MZUiM 

w Chorzowie na każdorazowe wezwanie: 

 martwych zwierząt, 

 pozostałości martwych zwierząt, 

 szkła i drobnych elementów (odpadów) powstałych w skutek kolizji i wypadków 

drogowych, które nie zostały usunięte przez likwidujących skutki kolizji Straż Pożarną czy 

też Policję, 

 porzuconych opon, 

 zneutralizowanych przez Straż Pożarną plam substancji ropopochodnych, 

 materiałów sypkich, 

 ładunków utraconych o masie nie przekraczającej 500kg- zabezpieczenie piasku w ilości na 

bieżąco 2 Mg i dostarczy go własnym transportem na wezwanie Zamawiającego, Straży 

Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
 

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 tj. Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej 
 

2. WYMAGANIA: 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

2.1. dysponować samochodem dostawczym  umożliwiającym przewożenie martwych zwierząt, 

produktów zwierzęcych, materiałów sypkich,  ładunków w ilości min.1 szt. 

2.2. dysponować ręczną zamiatarką mechaniczną lub jakąkolwiek inną samobieżną w ilości 

minimum 1szt. 

2.3. dysponować przyrządami ręcznymi, jak: łopaty, szypry, miotły itp. 

2.4. dostarczany piasek jest piaskiem przeznaczonym do celów budowlanych. 

2.5. posiadać stosowne dokumenty umożliwiające Wykonawcy wykonywanie usług będących 

przedmiotem zamówienia: 

a) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 wydane 

w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. 

zm.). 
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b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

godnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr. 185, 

poz. 1243 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r., 

poz.21). 

c) Aktualne Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikające z przepisów: 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1774/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi. 

2.6. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 

200 000,00 zł. 

2.7. Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek: 

a) selektywnego zbierania, selektywnego wywozu, zgodnie z wymogami prawa, 

zagospodarowania odpadów, które na nieruchomościach, objętych utrzymaniem będą 

się pojawiać lub będą powstałe w wyniku działań wynikających lub związanych z 

realizacją umowy o zamówienie (np. pielęgnacją zieleni, koszenie, grabienie, 

zamiatanie, opróżnianie koszy, itd.); 

b) gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi z nieruchomości objętych 

utrzymaniem – w zakresie w jakim stanowi to obowiązek faktycznie władającego 

nieruchomością – wykonawca zobowiązany jest realizować w sposób określony 

w obowiązujących przepisach prawa. 
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

4. KRYTERIUM wyboru oferty – cena 100 % 
 

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej podpisanej przez Wykonawcę lub osobę przez 

Wykonawcę upoważnioną, w zamkniętej kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

 Nazwa i adres Zamawiającego 

 Oferta w postępowaniu pn: „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń 

drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., 

niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa”. 

 Nie otwierać przed dniem 24.09.2018r. godz. 09:00 

 Nazwa i adres Wykonawcy 
 

6. Wykonawca powinien dołączyć do składanej oferty: 

a) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy. Formularz ofertowy oraz wszystkie 

załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być podpisane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a wszystkie zapisane strony 

zaparafowane. 

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

c) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 

w pkt. 2.6 niniejszego Opisu. 

d) Wypełnione Oświadczenie – Załącznik nr 5. 
e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność 

z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono 

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
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7. Formalności jakich należy dokonać przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć zamawiającemu następujace dokumenty: 

a) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 wydane w trybie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) 

b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie 

z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr. 185, poz. 1243 

z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21) 

c) Aktualne Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikające z przepisów: 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1774/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 

d) Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto, 

w jednej z form określonych poniżej: 

 w pieniądzu - przelewem na rachunek zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 

Chorzowie, ul. Bałtycka 8A 

Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów  72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 

 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 w gwarancjach bankowych, 

 w gwarancjach ubezpieczeniowych 

 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 

Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków 

formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w 

szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki zamawiającego do: 

 przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby 

podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); 

 złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem 

banku lub innego podmiotu; 

 przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności 

korespondencji z wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z 

obowiązków przez wykonawcę. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

innej formie. 

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form podanych w SIWZ. 

 

8. Dodatkowe wyjaśnienia udziela  mgr inż. Dariusz Wojciechowski tel: (32) 241 42 42 lub 

603 547 866. 
 

9. Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 

w wysokości 8%  

 

 

 

 

 Zatwierdził dn. 14.09.2018r. 

 

 
Dyrektor MZUiM 

 

 

------------------------------ 

Piotr Wojtala 


