
 

 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: „Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych 

dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 r.” 

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 

1. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) zbieranie z pasów drogowych zwłok zwierząt (padłych lub ubitych z konieczności) oraz 

fragmentów zwłok, w ramach utrzymania porządku i czystości na drodze, z zachowaniem 

przepisów sanitarnych obowiązujących w odniesieniu do tych czynności; 

b) transport zwłok zwierzęcych do miejsca składowania lub bezpośrednio do zakładu 

utylizacyjnego na terenie woj. zachodniopomorskiego lub położonego najbliżej miejsca ich 

wytworzenia (zgodnie z Ustawą o odpadach); 

c) w przypadku wyjazdu nieskutecznego, tzn. gdy zgłoszono konieczność zebrania padłego 

zwierzęcia lub zwierząt, a po przyjeździe na miejsce nie stwierdzono ich fizycznej 

obecności, wyjazd taki należy traktować jak wyjazd po padłe zwierzę o wadze do 20 kg; 

d) jeżeli zajdzie konieczność bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia w celu zakończenia 

cierpień, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu 

działania, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, 

pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży 

Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej, zgodnie z art. 33 

pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 

z późn.zm.). 

 

2.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien zapewnić: 

a) środek łączności tj. telefon, fax, email (możliwość zgłoszenia konieczności odbioru zwłok 

24 h/dobę) oraz wyznaczyć osobę do kontaktu z Wykonawcą;  

b) środek transportu, wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, 

oraz narzędzia i materiały konieczne do wykonania usługi. Transport powinien odbywać się 

samochodem dostawczym, przeznaczonym do przewozu padłych zwierząt lub odpadów 

pochodzenia zwierzęcego, którego skrzynia ładunkowa jest zakryta i zabezpieczona przed 

wyciekami z pojazdu. Pojazd winien być utrzymywany w czystości i dezynfekowany po 

każdym użyciu tj. przewozie padłych zwierząt. Wykonawca winien posiadać potwierdzenie, 

że pojazd spełnienia wymogi w postaci „Decyzji powiatowego lekarza weterynarii 

zatwierdzającej prowadzoną działalność w zakresie zbierania, transportu i usuwania 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1”, a tym samym nadany 

weterynaryjny numer identyfikacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), 

lub posiadać aktualne zaświadczenie wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii,  

że może on wykonywać prace w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego; 



 

 

c) osobę do obsługi, przeszkoloną w zakresie robót prowadzonych pod ruchem drogowym, 

wyposażoną w telefon komórkowy; 

d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny dla użytkowników drogi i właścicieli posesji 

przyległych do miejsca robót. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

szkody wynikające z tytułu prowadzonych robót. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca ma obowiązek zebrania padłych zwierząt w ciągu 3 godzin od chwili 

zgłoszenia. 

b) Wykonawca każdorazowo poinformuje zamawiającego o przeprowadzonej akcji 

uprzątnięcia zwłok e-mailem, do którego załączy dokumentację zdjęciową, umożliwiającą 

rozpoznanie gatunku oraz lokalizację zwierzęcia w określonym przekroju drogi, z 

identyfikacją daty i godziny wykonania fotografii. 

c) Zgłoszenie zebrania padłego zwierzęcia może wydać Wykonawcy: 

− przedstawiciel Zamawiającego – pracownik Służby Drogowej Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stargardzie;  

− Policja. 

Każde wezwanie od innych podmiotów należy skonsultować z pracownikami Służby 

Drogowej ZDP w Stargardzie. 

 

4. Podstawa płatności: 

a) cena (jednostkowa) usługi powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, w tym należy doliczyć koszty dojazdu do miejsca zdarzenia oraz 

koszty materiałów, a także koszty składowania i utylizacji; 

b) przedstawione ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia są ilościami 

szacunkowymi, Zamawiający nie jest zobligowany do realizacji wszystkich usług  

w podanych ilościach; 

c) rozliczanie usługi następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół wykonania usługi poświadczony 

przez upoważnionego przedstawiciela ZDP, na wartość wynikającą z cen zawartych w 

ofercie. W fakturze należy wyszczególnić Nabywcę i Płatnika, tj.  

Nabywca: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard NIP 8542228620;  

Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard  

oraz dostarczyć ją do siedziby ZDP, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard. 

d) do każdej faktury Wykonawca dołączy dokument potwierdzający przekazanie zwłok 

zwierząt do utylizacji, z wyszczególnieniem ilości oraz ich zsumowanej wagi. 

 

         


