Pruszków, dn. 14.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia
oferty cenowej na usługę dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w budynkach i posesji należących do
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Aj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn, zm./.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa:
WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę polegającą na zwalczaniu gryzoni, dezynsekcji,
dezynfekcji i deratyzacji w budynkach Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. oraz na
jego posesji.
2.1.Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład usługi wykonania dezynsekcji:
1) WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzania systematycznych oględzin i kontroli obiektów
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., w celu identyfikacji szkodników,
przedostawania, bytowania i gniazdowania: gryzoni, insektów biegających (karaluchów [karakanów],
prusaków, rybików i innych), by ograniczyć i wyeliminować wyżej wymienione szkodniki z terenu
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.
2.2.Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład usługi deratyzacji:
1)WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzania systematycznych oględzin i kontroli (dwa razy
w miesiącu) obiektów wchodzących w skład MZO Pruszków, w celu identyfikacji szkodników, wskazania
miejsca przedostawania, bytowania i gniazdowania gryzoni, by ograniczyć i wyeliminować gryzonie.
2)Usługa deratyzacji obejmować powinna wyłożenie oraz prowadzenie systematycznego monitoringu
stacji deratyzacyjnych, aż do momentu uzyskania pożądanego efektu oraz kontrolę i wymianę zużytych
stacji trutek, aż do zaprzestania pobierania preparatu deratyzacyjnego przez gryzonie.
3)Wykonawca zobowiązany jest do określenia szczegółowych zasad postępowania ze znalezionymi
gryzoniami oraz przedstawienia planu rozmieszczenia stacji trutek i detektorów, jak również do
właściwego oznakowania miejsc objętych zabiegiem deratyzacji, np. poprzez umieszczenie ostrzeżeń
„UWAGA TRUTKA”.
2.3. Pozostałe wymogi
1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi przy użyciu własnych środków i urządzeń.
Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w ofercie jakie środki będzie stosował. Wykonawca ma
wskazać co najmniej środki przeznaczone do zwalczania: karaluchów, prusaków, myszy, szczurów,
mrówek. Zamawiający wymaga by wszystkie stosowane przez wykonawcę środki były dopuszczone
do używania w obiektach służby zdrowia. Muszą posiadać aktualne karty charakterystyki. Oferowane
środki muszą być nieszkodliwe dla ludzi - usługa odbywać się będzie w obecności użytkowników
budynków.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania protokołów z wykonanych czynności wraz z
wykazem zużytych środków.
3) Usługa dezynsekcji i dezynfekcji odbywać się będzie raz w miesiącu. Usługa deratyzacji odbywać się
będzie dwa razy w miesiącu. Usługa będzie wykonywana w budynku biurowym MZO (szatnie,
stołówka, prysznice). Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania 40 sztuk pułapek na

karaluchy i ich wymiany w ciągu trwania umowy, oraz do utrzymania (bądź wymiany) 80 pozycji
deratyzacyjnych.
4) Czas podjęcia czynności po wezwaniu Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny.
5) Tren Zlewni i Wysypiska będzie podlegał usłudze w okresie od maja do października. Pozostałe
miejsca będą podlegały usłudze przez cały rok.
2.4. Zestawienie pomieszczeń i terenu należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie
sp. z o.o. podlegających w/w usłudze:
Lp.

Budynek

1

Budynek Biurowy

2

Budynek Sortowni

3

Budynek warsztatu

4

Moduł Biologiczny

5

Hala Doczyszczania Kompostu

6

Zlewnia znajdująca się na ul. Poznańskiej w Pruszkowie

7

Wysypisko znajdujące się na ul. Przejazdowej
w Pruszkowie.

8

Tern Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie
Znajdujący się przy ul. Stefana Bryły 6.

9

Magazyn

10

Kotłownia

3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Termin
płatności: 30 dni.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy (zał. nr 2).
6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
6.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
6.2.wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).
7. Miejsce składania ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,
sekretariat 1 piętro w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługa dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji
w budynkach i posesji należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.” lub
drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzo.pl, do dnia 22.10.2020 r., godz. 14:00.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Waleniak, tel.: 510 203 606.

Załącznik
Formularz ofertowy
Nazwa i adres Oferenta:
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................

Oferujemy usługę dezynsekcji i deratyzacji:

Lp.

1
1

Asortyment

2
Usługa dezynsekcji, dezynfekcji i
deratyzacji budynków i terenu
wchodzącego w skład Miejskiego
Zakładu Oczyszczania
w Pruszkowie sp. z o.o.

Lp.

Cena
Ilość
jednostk miesięcy
owa
netto za
1 miesiąc
usługi
5
6
12

Vat
kwota
Wartość
netto

VAT
stawka

7=5x6

8

Wartość
brutto

9=7x8

10=7+9

Wykaz środków jakie Wykonawca będzie stosował do realizacji zamówienia.
Działanie
Nazwa stosowanego środka
(przeznaczony do zwalczania…)

1
2
….

…………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela

za cenę oferty:
………………………………………netto PLN
………………………………………VAT PLN
………………………………………brutto PLN
(słownie:…………………………………………………………………………………………………..)
…………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik do oferty:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (kopia
poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Załącznik nr 2
Projekt umowy
Umowa
Zawarta w dniu ….................................... w Pruszkowie pomiędzy „Miejskim Zakładem Oczyszczania
w Pruszkowie sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
w Warszawie pod nr KRS 0000099405, NIP: 534-001-64-39, Regon: 490023843, kapitał zakładowy:
17 410 500, 00 zł, reprezentowanym przez:
Jarosława Bałdowskiego - Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2018 r. poz.1986/, ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie
przekroczy wyrażonej w złotych polskich kwoty 30 000 euro.
2. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń należących do
MZO w Pruszkowie.
3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
3.1.Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład usługi wykonania dezynsekcji:
1) WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzania systematycznych oględzin i kontroli obiektów
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., w celu identyfikacji szkodników,
przedostawania, bytowania i gniazdowania: gryzoni, insektów biegających (karaluchów [karakanów],
prusaków, rybików i innych), by ograniczyć i wyeliminować wyżej wymienione szkodniki z terenu
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.
3.2.Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład usługi deratyzacji:
1)WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzania systematycznych oględzin i kontroli (dwa razy
w miesiącu) obiektów wchodzących w skład MZO Pruszków, w celu identyfikacji szkodników, wskazania
miejsca przedostawania, bytowania i gniazdowania gryzoni, by ograniczyć i wyeliminować gryzonie.
2)Usługa deratyzacji obejmować powinna wyłożenie oraz prowadzenie systematycznego monitoringu
stacji deratyzacyjnych, aż do momentu uzyskania pożądanego efektu oraz kontrolę i wymianę zużytych
stacji trutek, aż do zaprzestania pobierania preparatu deratyzacyjnego przez gryzonie.
3)Wykonawca zobowiązany jest do określenia szczegółowych zasad postępowania ze znalezionymi
gryzoniami oraz przedstawienia planu rozmieszczenia stacji trutek i detektorów, jak również do
właściwego oznakowania miejsc objętych zabiegiem deratyzacji, np. poprzez umieszczenie ostrzeżeń
„UWAGA TRUTKA”.
3.3. Pozostałe wymogi.

1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi przy użyciu własnych środków i urządzeń.
Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w ofercie jakie środki będzie stosował. Wykonawca
ma wskazać co najmniej środki przeznaczone do zwalczania: karaluchów, prusaków, myszy,
szczurów, mrówek. Zamawiający wymaga by wszystkie stosowane przez wykonawcę środki były
dopuszczone do używania w obiektach służby zdrowia. Muszą posiadać aktualne karty
charakterystyki. Oferowane środki muszą być nieszkodliwe dla ludzi - usługa odbywać się będzie
w obecności użytkowników budynków.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania protokołów z wykonanych czynności wraz z
wykazem zużytych środków.
3) Usługa dezynsekcji i dezynfekcji odbywać się będzie raz w miesiącu. Usługa deratyzacji odbywać
się będzie dwa razy w miesiącu. Usługa będzie wykonywana w budynku biurowym MZO
(szatnie, stołówka, prysznice). Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania 40 sztuk
pułapek na karaluchy i ich wymiany w ciągu trwania umowy, oraz do utrzymania (bądź wymiany)
80 pozycji deratyzacyjnych.
4) Czas podjęcia czynności po wezwaniu Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny.
5) Tren Zlewni i Wysypiska będzie podlegał usłudze w okresie od maja do października. Pozostałe
miejsca będą podlegały usłudze przez cały rok.
§2
1. Cena brutto za jednomiesięczny okres realizacji usługi wynosi:…………………………………..
(słownie:…………………………………………………………………………………………....)
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 2
punkt 3.
3. Ceny usług mogą ulec zmianie tylko w wyniku okoliczności, których w dniu podpisywania
umowy nie można było przewidzieć, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w formie
pisemnego aneksu do umowy.
§3
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy każdorazowo za wykonaną usługę zgodnie
z obowiązującą strony umowy ceną za miesiąc wykonania usługi.
2. Strony uzgodniły, że zapłata następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
faktury.
3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia do banku przez Odbiorcę dokumentu
polecenia przelewu.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia, jak również wyposażenie
techniczne wymagane do wykonywania usługi, o której mowa w § 1.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług dezynsekcji i deratyzacji sukcesywnie
w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Termin realizacji usługi rozumie się jako datę podpisania protokołu wykonania usługi przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Protokół wykonania usługi sporządzany przez Wykonawcę zawiera co najmniej następujące
informacje: datę przeprowadzenia usługi dezynsekcji i deratyzacji, wskazanie miejsc oraz
powierzchni w których dezynsekcja została przeprowadzona, stwierdzenie, że dezynsekcja została
przeprowadzona prawidłowo/nieprawidłowo, nazwy środków, które zostały użyte do dezynsekcji,
podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Osoba wyznaczona do kontaktów z strony Zamawiającego: ………………………………………
6. Osoba wyznaczona do kontaktów z strony Wykonawcy :………………………………………….
§5
1. Wykonawca gwarantuje, że wykona usługę dezynsekcji i deratyzacji zgodnie z zasadami
współczesnej sztuki dezynsekcyjnej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
z normami państwowymi.
2. Na wykonanie usługi dostawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia, że w okresie gwarancji w pomieszczeniach, w których była
wykonywana usługa wystąpi ponownie konieczność wykonania dezynsekcji, dezynfekcji lub
deratyzacji, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wykona usługę na swój koszt w terminie
24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości niezrealizowanej przez
Wykonawcę części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi Zamawiającemu przysługują kary umowne w
wysokości 0,5% wartości danej usługi.
3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości
nieopłaconych faktur.
4.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5%
wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.

§7
1. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. W przypadku nie realizowania umowy przez Wykonawcę lub co najmniej trzykrotnego
naruszenia jej postanowień, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.
3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i Zamawiającego.
§8
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19
i przez 90 dni od daty odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni Zamawiający nie dokona
potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
z innych jego wierzytelności kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy powstałego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę umowną nastąpiło w okresie
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – podstawa prawna – Ustawa z dnia
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 1086) – tzw.
„Tarcza antykryzysowa nr 4”, zmieniająca ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 374 ).
§9
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp.
z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzo.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.

Wykonawca:

Zamawiający:

