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Toruń, dnia 20.05.2019 r. 

 ZAMAWIAJĄCY: 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY     

ul. Okólna 37 

87-100 Toruń 

woj. kujawsko-pomorskie 

 

tel. 261 433 540  

fax. 261 433 660 

www.12wog.wp.mil.pl    
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ZAPOBIEGANIU ZAGROŻENIOM W OPERACJACH 

LOTNICZYCH ZE STRONY PTACTWA ORAZ DZIKIEJ ZWIERZYNY ZA POMOCĄ DOSTĘPNYCH METOD 

ODSTRASZANIA PTAKÓW I ZWIERZĄT NA TERENIE LOTNISKA W LATKOWIE o wartości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 18.10.2018 r., poz. 1986 j.t.). 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapobieganiu zagrożeniom w operacjach 

lotniczych ze strony ptactwa oraz dzikiej zwierzyny za pomocą dostępnych metod odstraszania 

ptaków i zwierząt na terenie lotniska w Latkowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów. 

2. Ograniczanie występowania ptaków/zwierząt realizowane będzie w oparciu o następujące metody: 

2.1. Metodę pirotechniczną (pistolet hukowy będący na wyposażeniu i w użyciu Wykonawcy oraz 

armatki hukowe będące na wyposażeniu i w użyciu Grupy ds. Odstraszania Ptaków); 

2.2. Metodę biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na 

samochodzie lub przenośnego megafonu; 

2.3. Metodę z zastosowaniem przynajmniej dwóch psów, w tym przynajmniej jednego rasy BORDER 

COLLIE lub czterech psów innych ras odpowiednio wyszkolonych do pracy na lotniskach; 

2.4. Optymalnie do pracy na lotnisku Wykonawca będzie wykorzystywał następujące gatunki 

ptaków: 

- Raróg Falco cherrug 

- Raróg górski Falco biarmicus 

- Sokół wędrowny Falco peregrinus 

- Jastrząb Accipiter gentilis 

- Myszołowiec Parabuteo unicinctus 

- lub inne gatunki, których wykorzystanie zostanie wskazane, jako zasadne na danym 

lotnisku oraz uzgodnione z Zamawiającym; 

2.4.1. Inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które 

będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych 

gatunków ptaków/zwierząt (np. zastosowanie środków chemicznych czy też 

elementów odstraszania wizualnego); 

2.4.2. Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych 

gatunków sów (Strigiformes). 
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2.5. Przetrzymywanie oraz wykorzystanie do pracy na lotnisku orła przedniego musi być 

zmotywowane możliwością polowania na zające lub króliki na lotnisku, wymaga więc 

dodatkowych uzgodnień w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych  

w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, przeprowadzonych już po rozpoczęciu pracy przez Wykonawcę 

na lotnisku oraz uzyskaniem zezwoleń na odłów/ odstrzał zajęcy/królików. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

3.1. Sprawdzenie każdego dnia pracy, w godzinach aktywności lotniczej ustalonej ze służbami 

lotniskowymi, występowania oraz aktywności ptaków/zwierząt wzdłuż drogi startowej, dróg 

kołowania i terenów podejścia w odległości do ok. 1000 m od progów drogi startowej  

i do 300 m od jej krawędzi oraz innych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego 

w granicach lotniska oraz współpraca w tym zakresie ze służbami lotniskowymi (wieża kontroli 

lotów portu lotniczego), Grupą ds. Odstraszania Ptaków oraz oficerem bezpieczeństwa lotów; 

3.2. Sprawowanie ciągłego monitoringu lotniska (z użyciem lornetki) pod względem aktywności 

ptaków/zwierząt, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych;  

3.3. Płoszenie ptaków/zwierząt, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, na 

co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem operacji lotniczych, do czasu zakończenia tych 

operacji w danym dniu lub do zmroku (jeśli ww. operacje kończą się po zmroku). Usługa 

obejmuje zabezpieczenie wszystkich operacji lotniczych, prowadzonych w dni robocze, jak  

i w dni wolne od pracy; 

3.4. Pełnienie dyżurów w czasie lotów, monitorowanie sytuacji pod względem zagrożeń ze strony 

ptaków/zwierząt w ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi; 

3.5. Współpraca ze służbami lotniskowymi i Grupą ds. Odstraszania Ptaków w zakresie 

rozmieszczenia urządzeń pirotechnicznych (armatki hukowe) będących na wyposażeniu 

lotniska; 

3.6. Zabezpieczenie we własnym zakresie miejsca przetrzymywania psów i ptaków sokolniczych; 

3.7. Przynajmniej raz dziennie przeprowadzenie na lotnisku liczenia poszczególnych gatunków 

ptaków/zwierząt z podaniem zarówno sumarycznej liczby osobników, jak i liczebności 

największego obserwowanego stada oraz przygotowanie sprawozdania z liczenia w postaci 

arkusza excela raz w tygodniu jako jednej z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków;  

3.8. Prowadzenie dziennej listy wszystkich zaobserwowanych gatunków ptaków (w tym stad 

ptaków) ważnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, szpaki, gatunki 

ptaków krukowatych, szponiastych oraz gęsi) i zwierząt występujących na lotnisku  

(z podaniem maksymalnej liczby widzianych jednorazowo ptaków/zwierząt i wskazaniem miejsc 

ich występowania zgodnie z podziałem lotniska na strefy, godzin występowania liczby 

ptaków/zwierząt w danej strefie lotniska oraz zachowania i kierunku ich przemieszczania się) 

oraz innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków 

powietrznych ze zwierzętami (np. śladów przebywania dzików); 

3.9. Przekazywanie dziennej listy, o której mowa w pkt 3.8, do LOSRL (Lotniskowych Organów 

Służb Ruchu Lotniczego) przed otwarciem lotniska dla operacji lotniczych w dniu następnym 

oraz natychmiastowe powiadomienie LOSRL w przypadku wystąpienia zagrożeń w strefach; 

3.9.1. Przygotowywanie graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków na 

lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie  

z dokumentacją przedstawioną przez odpowiednie służby lotniskowe, 

3.9.2. Prowadzenie karty pracy z potwierdzeniem swojego stawiennictwa przez kontrolera 

lotów (wieży kontroli lotów) oraz zatwierdzonej przez szefa sekcji infrastruktury 

lotniskowej. Rozkład godzin pracy w ciągu dnia uzależniony będzie od potrzeb 

Zamawiającego, harmonogramu lotów i aktywności ptaków/zwierząt, 

3.9.3. Inwentaryzacja na obszarze lotniska miejsc oraz rejonów gniazdowania pustułki, 

myszołowa i innych dużych gatunków ptaków (forma mapy). 
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3.10. Inwentaryzacja miejsc hodowli ptaków (głównie gołębi) i gniazdowania bociana w promieniu do 

3 km od granic lotniska (forma mapy); 

3.10.1. Zabezpieczenie budynków lotniska przed gniazdowaniem ptaków/zwierząt  

(w szczególności jaskółek, pustułek). Przegląd budynków należy wykonać raz na rok. 

3.11. Wykonywanie, we współpracy ze służbami lotniskowymi, sprawozdań miesięcznych oraz 

kwartalnych o sytuacji ornitologicznej i możliwych zagrożeniach związanych z występowaniem 

ptaków/zwierząt w rejonie prowadzenia prac; 

3.12. Branie czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania obecności 

ptaków/zwierząt; 

3.13. Utrzymywanie, w czasie obecności na lotnisku, stałej łączności radiowej z kontrolerem lotniska 

(wieża kontroli lotów); 

3.14. W dni robocze, w których występować będą przerwy w wykonywaniu lotów (np. dni techniczne, 

dni bez lotów, dni szkoleniowe i inne – w czasie których nie są planowane loty) zakres 

wykonywania usługi ustalany będzie ze służbami lotniska; 

3.15. W przypadku wykonywania lotów lub innych operacji lotniczych w dni świąteczne lub wolne od 

pracy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi, pod warunkiem, że Odbiorca 

usługi poinformował Wykonawcę o takiej potrzebie z odpowiednim (ustalonym z Wykonawcą), 

max. 4 godzinnym wyprzedzeniem. Za wykonywanie usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie;  

3.16. Monitorowanie występowania i płoszenia ptaków z lotniska każdego dnia w okresie prac   

związanych z koszeniem, suszeniem i zwożeniem siana z lotniska; 

3.17. Przeprowadzenie 2 razy w ciągu roku lub w związku z przygotowanymi dokumentami 

dotyczącymi odstrzału redukcyjnego, inwentaryzacji zwierzyny łownej (ssaki) na lotnisku  

w formie pisemnej dla pionu ochrony środowiska; 

3.18. W przypadku takiej konieczności dobicia z broni myśliwskiej rannych po kolizji ze statkiem 

powietrznym lub pojazdem na lotnisku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

4.1. Posiadania odpowiednich zezwoleń i innych dokumentów (np. dotyczących szkoleń) 

związanych z posiadaniem i wykorzystaniem psów i ptaków sokolniczych; 

4.2. Stosowania poszczególnych metod płoszenia ptaków/zwierząt zgodnie zobowiązującymi  

w Polsce przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska; 

4.3. Posiadania na lotnisku od 4-8 ptaków łowczych zdolnych do pracy oraz od 1-4 psów 

wykorzystywanych jednocześnie do odpowiedniego zabezpieczenia lotniska; 

4.4. Posiadania umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków regularnie występujących na 

obszarze Kraju (ok. 200 gatunków); 

4.5. Posiadania i swobodnego posługiwania się kluczem terenowym do identyfikacji ptaków  

(np. Przewodnik Collinsa, Ptaki); 

4.6. Posiadania i swobodnego posługiwania się środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji 

ptaków (lornetka); 

4.7. Posiadania niezbędnych środków i zwierzyny umożliwiających realizację przedmiotu 

zamówienia w oparciu o określone przez Zamawiającego metody; 

4.8. Ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi (oficer bezpieczeństwa lotów, wieża kontroli lotów, 

sekcja ochrony środowiska) oraz innymi instytucjami/specjalistami zaangażowanymi  

w ograniczanie zagrożeń środowiskowych na lotniskach lotnictwa państwowego; 
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4.9. Udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji 

statków powietrznych z ptakami, organizowanych w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń 

Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP; 

4.10. Samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy głównie w oparciu o ukazujące się w języku  polskim 

publikacje dot. np. występowania, biologii ptaków, zagrożeń środowiskowych w lotnictwie; 

4.11. Przedstawienie w ofercie opinię z poprzedniego miejsca pracy, jeśli pracował na lotnisku 

wojskowym lub współużytkowanym, od oficera Bezpieczeństwa Lotów w oparciu m in. O treść 

ostatniego aktualnego „Raportu z rekonesansu środowiskowego” poszczególnych lotnisk, 

przeprowadzonego w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie 

Sił Zbrojnych RP oraz pism otrzymanych od OBL DG RSZ, oceniających jakość pracy osób 

zatrudnionych do płoszenia zwierzyny; 

4.12. Załączenie dokumentów CITES związanych z posiadaniem i wykorzystywaniem ptaków 

łowczych; 

4.13. Posiadanie odpowiednich dokumentów Europejskiego świadectwa pochodzenia w tym dla 

wychodowanych młodych ptaków, które są przetrzymywane i szkolone na lotnisku; 

4.14. Posiadanie dokumenty potwierdzające uprawnienia selekcjonerskie (zgodnie z art. 42 p. 3 

Ustawy Prawo łowieckie) pozwalającego na prowadzenie odstrzału redukcyjnego wszystkich 

osobników zwierzyny płowej na lotnisku; 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów i zaświadczeń ( zgodnie z art. 42 p.3 

ustawy Prawo łowieckie) zezwalających Wykonawcy na łowienie zwierzyny przy pomocy 

ptaków łowczych; 

4.16. Wykonawca powinien posiadać dokumenty dotyczące pochodzenia psów wykorzystywanych 

do pracy na lotnisku. 

5. W celu zapewnienia dyspozycyjności od Wykonawcy i ciągłości świadczenia usługi pomimo urlopów 

czy absencji chorobowych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum  

2 (dwoma) pracownikami posiadającymi wymagane uprawnienia, tj. aktualną legitymację Polskiego 

Związku Łowieckiego świadczącą o nabyciu podstawowych uprawnień łowieckich oraz zaświadczenie 

o posiadaniu uprawnień sokolniczych. 

6. Wykonawca nie będzie miał obowiązku wykonywania usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia  

w przypadku: 

6.1. Bardzo złych warunków atmosferycznych zagrażających życiu i zdrowiu (np. huraganowe 

wiatry, temperatury poniżej -30°C, silne burze z wyładowaniami elektrycznymi) każdorazowo 

potwierdzonych przez właściwą służbę meteorologii jednostki wojskowej.  

7. Zamawiający nie zapewnia miejsca zamieszkania dla pracowników firmy. 

8. Zamawiający po uzgodnieniu z użytkownikiem wskaże miejsce w pomieszczeniu socjalnym do 

spożywania posiłków przez pracownika firmy. 

  

II  MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020r., tj. przez okres  

12 miesięcy. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: Lotnisko Latkowo, 88-100 Inowrocław. 

UWAGA: Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej 

obszaru lotniska, na którym wykonywana będzie przedmiotowa usługa. Wizję lokalną  

w miejscu realizacji zamówienia można przeprowadzić po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu pod 

numerem: P. KAROLINA WITUŁA,  tel. 261 433 290. 

3. Przed rozpoczęciem prac Odbiorca usługi, tj. 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu przeprowadzi 

szkolenie dotyczące zasad poruszania się po lotnisku. 
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III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu – Ofercie cenowej, stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

2.2. aktualną polisę OC w związku z prowadzoną działalnością (Polisa będzie musiała obowiązywać 

przez cały okres wykonywania umowy. W przypadku wcześniejszego zakończenia terminu 

ważności ubezpieczenia Wykonawca będzie musiał przedłużyć umowę ubezpieczenia i okazać 

polisę Zamawiającemu. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie mógł 

odstąpić od umowy);  

2.3. dokumentację potwierdzającą legalność posiadania ptaków drapieżnych biorących udział  

w płoszeniu, tj. świadectwa CITES, zezwolenia na posiadanie i przetrzymywanie ptaków 

wydane przez odpowiednie organy oraz potwierdzenia rejestracji w rejestrze zwierząt 

należących do gatunków podlegających ograniczeniom;  

2.4. na podstawie przepisów Unii Europejskiej prowadzonym przez Starostwo Powiatowe; ptaki  

z poza listy gatunków konwencji CITES muszą posiadać świadectwo hodowlane; płoszenie 

ptaków przeprowadzone będzie przy użyciu ptaków drapieżnych posiadających świadectwo 

zwalniające z zakazu podejmowania działań komercyjnych; 

2.5. zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia/kursu sokolniczego określonego 

przepisami ustawy Prawo łowieckie (dla osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia); 

2.6. aktualną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego (dla osób uczestniczących  

w wykonywaniu zamówienia); 

2.7. zezwolenie na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego wydane przez Ministra 

Środowiska; 

2.8. referencje potwierdzające doświadczenie w pracy na lotniskach (odpowiadające swoim 

zakresem przedmiotowi zamówienia); 

2.9. proponowaną liczbę wykorzystywanych psów i ptaków sokolniczych potrzebnych do 

odpowiedniego zabezpieczenia lotniska, wraz z uzasadnieniem. 

 

3. Oferty niekompletne zostaną odrzucone! (np. w przypadku robót budowlanych brak kosztorysu 

ofertowego). 

 

IV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do 

pełnych groszy). 

2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, m.in.: koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty transportu, itp.  

3. Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.  

4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie  

ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek. 
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5. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu ofertowym 

pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia  

i skutkować będą odrzuceniem oferty. 

 

V FORMA SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym. 

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń ul. Okólna 37 

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

 

VI  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2019 r. o godzinie 11.00 – dotyczy to również ofert 

złożonych inaczej niż osobiście. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 28.05.2019 r., o godzinie 11.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek nr 97. 

3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy. 

4. Oferty nieopakowane i nieoznaczone, dostarczone  w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu 

ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu 

dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 

 

VII  OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

1. Jedynym kryterium wyboru jest wartość brutto. 

2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta jest najkorzystniejsza cenowo. 

3. Jeżeli w ofercie brak wskazania choćby jednego z wymaganych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

VIII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto przyszłej umowy (zaokrąglonej w dół 

/ w górę do pełnych setek zł.) tj. – ……………… zł., Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP 08 1010 1078 0104 3213 

9120 1000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny oraz numer części). 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu, należy 

zdeponować w Kancelarii Jawnej (bud. nr 97 pok. nr 11), w godz. od 700 do 1500 , w dniach od 

poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż  

w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. 

4. W przypadku wnoszenia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  Zamawiający 

wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna. 

5. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  

z jej treści nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia 

przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione 

do reprezentacji Zamawiającego. 

Uwaga! Niewniesienie przez Wykonawcę ZNWU przed wyznaczonym terminem podpisania  

umowy, Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy.  

W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 

IX  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

Uwaga! Niedopełnienie wymaganych formalności przez Wykonawcę przed wyznaczonym 

terminem podpisania umowy, Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy.  

W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 

 

X   OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Joanna KUCHAREK. 

Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej za pośrednictwem faksu:                                        

261 433 660. 

  Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

XI  O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej 

zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. 

XII  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.  

Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

XIII  KLAUZULA INFORMACYJNA  ZGODNIE Z ART. 13 RODO: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  
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1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; 

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa 

Pzp”;   

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 

2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Załączniki: 

Nr 1 – Oferta cenowa 

Nr 2 – Projekt umowy 

 

 

 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

…………………………………….     Toruń, dnia ……………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………….………… 

Adres …………………………………………………………………………………................……....….…… 

NIP ………………………………………… REGON ……………………………………….… 

PESEL (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)  …………………………….…. 

tel. …………………………………………  fax. ……………………………………….… 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….………………….….… 

Nr konta Wykonawcy: 

                                

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie usługi polegającej na 

zapobieganiu zagrożeniom w operacjach lotniczych ze strony ptactwa oraz dzikiej zwierzyny za 

pomocą dostępnych metod odstraszania ptaków i zwierząt na terenie lotniska w Latkowie w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa lotów, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

w cenie podanej poniżej, obliczonej wg zasad opisanych w zapytaniu cenowym: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Ilość 
miesięcy 
świadcze
nia usługi 

Cena jednostkowa 
brutto 

za jeden miesiąc 
usługi 
w PLN 

Wartość oferty 
brutto  
w PLN 

(Cena jednostkowa 
brutto x ilość) 

1. Usługa ograniczająca występowanie 
ptaków i innych zwierząt na terenie 
lotniska w Latkowie  

12   

 

Słownie wartość oferty brutto:……………………………………………………………………………………… 

 

Stawka podatku VAT ….. % 

 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek). 
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1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia  jest:  

…………………….………………………………………………………………………………………….………… 

(podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, e-mail) 

 

2. Oświadczamy, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty oraz że ceny przez nas określone nie będą podlegały 

zmianom w trakcie realizacji umowy. 

3. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym, w terminie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.  

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do stawienia się  

w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, celem podpisania umowy. 

5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne 
uprawnienia do wykonania zamówienia. 
 

6. Oświadczam/y, że: 

6.1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia 

oferty; 

6.2. zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 

w nim zawarte; 

6.3. przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia 

………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

(W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom należy wskazać nazwę  

i adres podwykonawcy oraz część powierzoną). 

6.4. wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach. 

8. Do oferty załączam/y następujące dokumenty: 

8.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

8.2. ………………………………………………………………………………………………………………….;  

 

8.3. ………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

8.4. ………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

8.5. ………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

8.6. ………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

8.7. ………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

8.8. ………………………………………………………………………………………………………………….; 
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8.9. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

......................,dn................................                

                                                                        

      ......................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

 

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

U m o w a  N r  . . . . . . / 2 0 1 9  

/ p r o j e k t /  

 

Zawarta w Toruniu w dniu . . . . . . 2019 r.  pomiędzy: 

 

SKARBEM PAŃSTWA - 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu,  

ul. Okólna 37, faks. 261 433 660 

NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: 

Komendant – ……………………………………… 

a 

Firmą: ………………………………………………….. 

 z siedzibą: …………….., ul. …………………………. 

tel………, NIP: ……………, REGON: ……………, PESEL: …………………  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje  

……………………………………………………… 

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018  r., poz. 1986),  

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym  

w Toruniu - część I - Regulamin udzielania zamówień  publicznych,  

do których nie stosuje się ustawy „Prawo  Zamówień Publicznych”. 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapobieganiu zagrożeniom w operacjach lotniczych 

ze strony ptactwa oraz dzikiej zwierzyny za pomocą dostępnych metod odstraszania ptaków 

 i zwierząt na terenie lotniska w Latkowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów. 

2. Ograniczanie występowania ptaków/zwierząt realizowane będzie w oparciu o następujące metody: 

2.1. Metodę pirotechniczną (pistolet hukowy będący na wyposażeniu i w użyciu Wykonawcy oraz 

armatki hukowe będące na wyposażeniu i w użyciu Grupy ds. Odstraszania Ptaków); 

2.2. Metodę biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na 

samochodzie lub przenośnego megafonu; 

2.3. Metodę z zastosowaniem przynajmniej dwóch psów, w tym przynajmniej jednego rasy BORDER 

COLLIE lub czterech psów innych ras odpowiednio wyszkolonych do pracy na lotniskach; 

2.4. Optymalnie do pracy na lotnisku Wykonawca będzie wykorzystywał następujące gatunki ptaków: 

- Raróg Falco cherrug 

- Raróg górski Falco biarmicus 

- Sokół wędrowny Falco peregrinus 

- Jastrząb Accipiter gentilis 

- Myszołowiec Parabuteo unicinctus 

- lub inne gatunki, których wykorzystanie zostanie wskazane, jako zasadne na danym lotnisku 

oraz uzgodnione z Zamawiającym; 
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2.4.1. Inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które 

będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków 

ptaków/zwierząt (np. zastosowanie środków chemicznych czy też elementów 

odstraszania wizualnego); 

2.4.2. Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych 

gatunków sów (Strigiformes). 

2.5. Przetrzymywanie oraz wykorzystanie do pracy na lotnisku orła przedniego musi być 

zmotywowane możliwością polowania na zające lub króliki na lotnisku, wymaga więc 

dodatkowych uzgodnień w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych  

w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, przeprowadzonych już po rozpoczęciu pracy przez Wykonawcę 

na lotnisku oraz uzyskaniem zezwoleń na odłów/ odstrzał zajęcy/królików. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

3.1. Sprawdzenie każdego dnia pracy, w godzinach aktywności lotniczej ustalonej ze służbami 

lotniskowymi, występowania oraz aktywności ptaków/zwierząt wzdłuż drogi startowej, dróg 

kołowania i terenów podejścia w odległości do ok. 1000m od progów drogi startowej i do 300m 

od jej krawędzi oraz innych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego  

w granicach lotniska oraz współpraca w tym zakresie ze służbami lotniskowymi (wieża kontroli 

lotów portu lotniczego), Grupą ds. Odstraszania Ptaków oraz oficerem bezpieczeństwa lotów; 

3.2. Sprawowanie ciągłego monitoringu lotniska (z użyciem lornetki) pod względem aktywności 

ptaków/zwierząt, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych;  

3.3. Płoszenie ptaków/zwierząt, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, na 

co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem operacji lotniczych, do czasu zakończenia tych 

operacji w danym dniu lub do zmroku (jeśli ww. operacje kończą się po zmroku). Usługa 

obejmuje zabezpieczenie wszystkich operacji lotniczych, prowadzonych w dni robocze, jak  

i w dni wolne od pracy; 

3.4. Pełnienie dyżurów w czasie lotów, monitorowanie sytuacji pod względem zagrożeń ze strony 

ptaków/zwierząt w ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi; 

3.5. Współpraca ze służbami lotniskowymi i Grupą ds. Odstraszania Ptaków w zakresie 

rozmieszczenia urządzeń pirotechnicznych (armatki hukowe) będących na wyposażeniu 

lotniska; 

3.6. Zabezpieczenie we własnym zakresie miejsca przetrzymywania psów i ptaków sokolniczych; 

3.7. Przynajmniej raz dziennie przeprowadzenie na lotnisku liczenia poszczególnych gatunków 

ptaków/zwierząt z podaniem zarówno sumarycznej liczby osobników, jak i liczebności 

największego obserwowanego stada oraz przygotowanie sprawozdania z liczenia w postaci 

arkusza excela raz w tygodniu jako jednej z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków;  

3.8. Prowadzenie dziennej listy wszystkich zaobserwowanych gatunków ptaków (w tym stad 

ptaków) ważnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, szpaki, gatunki 

ptaków krukowatych, szponiastych oraz gęsi) i zwierząt występujących na lotnisku  

(z podaniem maksymalnej liczby widzianych jednorazowo ptaków/zwierząt  

i wskazaniem miejsc ich występowania zgodnie z podziałem lotniska na strefy, godzin 

występowania liczby ptaków/zwierząt w danej strefie lotniska oraz zachowania  

i kierunku ich przemieszczania się) oraz innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych 

z ryzykiem kolizji statków powietrznych ze zwierzętami (np. śladów przebywania dzików); 

3.9. Przekazywanie dziennej listy, o której mowa w pkt 3.8, do LOSRL (Lotniskowych Organów 

Służb Ruchu Lotniczego) przed otwarciem lotniska dla operacji lotniczych w dniu następnym 

oraz natychmiastowe powiadomienie LOSRL w przypadku wystąpienia zagrożeń w strefach; 

3.9.1. Przygotowywanie graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków na 

lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie  

z dokumentacją przedstawioną przez odpowiednie służby lotniskowe; 
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3.9.2. Prowadzenie karty pracy z potwierdzeniem swojego stawiennictwa przez kontrolera 

lotów (wieży kontroli lotów) oraz zatwierdzonej przez szefa sekcji infrastruktury 

lotniskowej. Rozkład godzin pracy w ciągu dnia uzależniony będzie od potrzeb 

Zamawiającego, harmonogramu lotów i aktywności ptaków/zwierząt; 

3.9.3. Inwentaryzacja na obszarze lotniska miejsc oraz rejonów gniazdowania pustułki, 

myszołowa i innych dużych gatunków ptaków (forma mapy). 

3.10. Inwentaryzacja miejsc hodowli ptaków (głównie gołębi) i gniazdowania bociana  

w promieniu do 3 km od granic lotniska (forma mapy); 

3.10.1. Zabezpieczenie budynków lotniska przed gniazdowaniem ptaków/zwierząt  

(w szczególności jaskółek, pustułek). Przegląd budynków należy wykonać raz na rok. 

3.11. Wykonywanie, we współpracy ze służbami lotniskowymi, sprawozdań miesięcznych oraz 

kwartalnych o sytuacji ornitologicznej i możliwych zagrożeniach związanych z występowaniem 

ptaków/zwierząt w rejonie prowadzenia prac; 

3.12. Branie czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania obecności 

ptaków/zwierząt; 

3.13. Utrzymywanie, w czasie obecności na lotnisku, stałej łączności radiowej z kontrolerem lotniska 

(wieża kontroli lotów); 

3.14. W dni robocze, w których występować będą przerwy w wykonywaniu lotów (np. dni techniczne, 

dni bez lotów, dni szkoleniowe i inne – w czasie których nie są planowane loty) zakres 

wykonywania usługi ustalany będzie ze służbami lotniska; 

3.15. W przypadku wykonywania lotów lub innych operacji lotniczych w dni świąteczne lub wolne od 

pracy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi, pod warunkiem, że Odbiorca 

usługi poinformował Wykonawcę o takiej potrzebie z odpowiednim (ustalonym z Wykonawcą), 

max. 4 godzinnym wyprzedzeniem. Za wykonywanie usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie;  

3.16. Monitorowanie występowania i płoszenia ptaków z lotniska każdego dnia w okresie prac   

związanych z koszeniem, suszeniem i zwożeniem siana z lotniska; 

3.17. Przeprowadzenie 2 razy w ciągu roku lub w związku z przygotowanymi dokumentami 

dotyczącymi odstrzału redukcyjnego, inwentaryzacji zwierzyny łownej (ssaki) na lotnisku  

w formie pisemnej dla pionu ochrony środowiska; 

3.18. W przypadku takiej konieczności dobicia z broni myśliwskiej rannych po kolizji ze statkiem 

powietrznym lub pojazdem na lotnisku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

4.1. Posiadania odpowiednich zezwoleń i innych dokumentów (np. dotyczących szkoleń) 

związanych z posiadaniem i wykorzystaniem psów i ptaków sokolniczych; 

4.2. Stosowania poszczególnych metod płoszenia ptaków/zwierząt zgodnie zobowiązującymi  

w Polsce przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska; 

4.3. Posiadania na lotnisku od 4-8 ptaków łowczych zdolnych do pracy oraz od 1-4 psów 

wykorzystywanych jednocześnie do odpowiedniego zabezpieczenia lotniska; 

4.4. Posiadania umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków regularnie występujących na 

obszarze Kraju (ok. 200 gatunków); 

4.5. Posiadania i swobodnego posługiwania się kluczem terenowym do identyfikacji ptaków  

(np. Przewodnik Collinsa, Ptaki); 

4.6. Posiadania i swobodnego posługiwania się środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji 

ptaków (lornetka); 
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4.7. Posiadania niezbędnych środków i zwierzyny umożliwiających realizację przedmiotu 

zamówienia w oparciu o określone przez Zamawiającego metody; 

4.8. Ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi (oficer bezpieczeństwa lotów, wieża kontroli lotów, 

sekcja ochrony środowiska) oraz innymi instytucjami/specjalistami zaangażowanymi  

w ograniczanie zagrożeń środowiskowych na lotniskach lotnictwa państwowego; 

4.9. Udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji 

statków powietrznych z ptakami, organizowanych w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń 

Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP; 

4.10. Samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy głównie w oparciu o ukazujące się w języku  polskim 

publikacje dot. np. występowania, biologii ptaków, zagrożeń środowiskowych  

w lotnictwie; 

4.11. Przedstawienie w ofercie opinię z poprzedniego miejsca pracy, jeśli pracował na lotnisku 

wojskowym lub współużytkowanym, od oficera Bezpieczeństwa Lotów; w oparciu m in. O treść 

ostatniego aktualnego „Raportu z rekonesansu środowiskowego” poszczególnych lotnisk, 

przeprowadzonego w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie 

Sił Zbrojnych RP oraz pism otrzymanych od OBL DG RSZ, oceniających jakość pracy osób 

zatrudnionych do płoszenia zwierzyny; 

4.12. Załączenie dokumentów CITES związanych z posiadaniem i wykorzystywaniem ptaków 

łowczych; 

4.13. Posiadanie odpowiednich dokumentów Europejskiego świadectwa pochodzenia w tym dla 

wychodowanych młodych ptaków, które są przetrzymywane i szkolone na lotnisku; 

4.14. Posiadanie dokumenty potwierdzające uprawnienia selekcjonerskie (zgodnie z art. 42  

p. 3 Ustawy Prawo łowieckie) pozwalającego na prowadzenie odstrzału redukcyjnego 

wszystkich osobników zwierzyny płowej na lotnisku; 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów i zaświadczeń (zgodnie  

z art. 42 p.3 ustawy Prawo łowieckie) zezwalających Wykonawcy na łowienie zwierzyny przy 

pomocy ptaków łowczych; 

4.16. Wykonawca powinien posiadać dokumenty dotyczące pochodzenia psów wykorzystywanych 

do pracy na lotnisku. 

5. W celu zapewnienia dyspozycyjności od Wykonawcy i ciągłości świadczenia usługi pomimo urlopów 

czy absencji chorobowych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum  

2 (dwoma) pracownikami posiadającymi wymagane uprawnienia, tj. aktualną legitymację Polskiego 

Związku Łowieckiego świadczącą o nabyciu podstawowych uprawnień łowieckich oraz zaświadczenie 

o posiadaniu uprawnień sokolniczych. 

6. Wykonawca nie będzie miał obowiązku wykonywania usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia  

w przypadku: 

6.1. Bardzo złych warunków atmosferycznych zagrażających życiu i zdrowiu (np. huraganowe 

wiatry, temperatury poniżej -30°C, silne burze z wyładowaniami elektrycznymi) każdorazowo 

potwierdzonych przez właściwą służbę meteorologii jednostki wojskowej.  

7. Zamawiający nie zapewnia miejsca zamieszkania dla pracowników firmy. 

8. Zamawiający po uzgodnieniu z użytkownikiem wskaże miejsce w pomieszczeniu socjalnym do 

spożywania posiłków przez pracownika firmy. 

 

§ 2 WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości brutto: …………. brutto (słownie: …………………………………….00/100).  

2. Stawka podatku VAT……………………. 
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3. Wykonawca gwarantuje stałą i niezmienną cenę przedmiotu umowy przez okres trwania umowy. 

4. Środki na przedmiotową usługę pochodzą w 100% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych, w związku z czym są objęte stawką zwolnioną VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 

pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. 

 

§ 3 TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r., tj. przez okres 12 miesięcy. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: Lotnisko Latkowo, 88-100 Inowrocław. 

3. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu jej przez ostatnią ze stron i zaksięgowaniu na koncie 

Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Przed rozpoczęciem prac Odbiorca usługi, tj. 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu przeprowadzi 

szkolenie dotyczące zasad poruszania się po lotnisku. 

 

§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie według wartości uzgodnionej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy.  

2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę oryginału faktury 

wystawionej na Zamawiającego, określającej przedmiot i numer niniejszej umowy. 

3. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności wymaganych 

treścią umowy i wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, określonych w pkt 2, Zamawiający 

wstrzyma się od zapłaty całości należności do czasu uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy 

czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych 

dokumentów. 

4. Dokument, o którym mowa w pkt 2 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy. 

 

§ 5 SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie polecenia przelewu  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentu określonego w § 4 pkt 2. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zrealizowana będzie przelewem  

na konto  bankowe  Wykonawcy  ………………………………………… . 

 

§ 6 KARY UMOWNE 

Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach, w wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Wykonawcy kwotę brutto równą 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  

w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie 

od Zamawiającego kwotę brutto równą 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 1 i 2 Zamawiający wystawi notę obciążającą 

Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, 

to strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując 

swoje roszczenie, wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem  



Nr referencyjny ZD/015/WOG/19/A 

 

Str. 17 / 19 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez drugą stronę. 

6. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy,  

w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku 

nieterminowego opłacenia kary umownej, Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci należność  

z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na 

piśmie. 

7. Należność z tytułu kar umownych może być potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres 

1 tygodnia od dnia podpisania umowy – lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

1.2. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami; 

1.3. Ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

1.4. Wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W takim przypadku, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy  

i naliczenie kar umownych przewidzianych w § 6 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zapisów niniejszej umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonanej części 

umowy. 

5. Odstąpienie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi 

zawierać uzasadnienie. 

§ 8 WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu  

od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

 

§ 9 KOOPERANCI I PODWYKONAWCY 

1. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. 

Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przewidzianych umową 

terminów wykonania usługi. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

§ 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 2 (zaokrąglonej w dół do pełnych setek 

zł)  ………… zł (słownie: …………………złotych 00/100. Zabezpieczenie należytego wykonania 
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umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP 08 1010 1078 

0104 3213 9120 1000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była 

na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

2.1. 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego  za należycie wykonane; 

2.2. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy, z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca 

je wraz z  odsetkami wynikającymi z  umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, Wykonawca  po  

wykonaniu umowy potwierdzonym protokołem odbioru zobowiązany jest w terminie  do 7 dni wnieść 

30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.2. umowy, co będzie podstawą 

zwrotu poręczenia lub gwarancji (dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca złoży poręczenie lub gwarancję 

bez klauzuli wygaśnięcia 70% kwoty zabezpieczenia). 

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, Wykonawca  po  

wykonaniu umowy potwierdzonym protokołem odbioru zobowiązany jest w terminie  do dnia zapłaty 

wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury, wnieść 30% wysokości zabezpieczenia, pod 

rygorem potrącenia wartości pieniężnej wskazanego zabezpieczenia z należnego wynagrodzenia.  

 

§ 11 INNE POSTANOWIENIA 

1. W trakcie realizacji usług, Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa, stosowanym 

przez Służbę Dyżurną Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, w stosunku do treści złożonej 

oferty. Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnej 

formy, uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem ich nieważności. 

3. W przypadku, gdy ważność dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  

w zakresie przedmiotu umowy upływa w trakcie trwania umowy, Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do przedłożenia ich, celem upewnienia się, że Wykonawca posiada uprawnienia do 

określonej działalności. 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskały  

w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan 

bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy, jak i po jej zakończeniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 

działalności oraz zmianie adresu lub numeru telefonu, pod rygorem uznania korespondencji 

kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie 

dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz nieskończonych rozliczeń wynikających  

z umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego. 

8. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla 
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siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym dla każdej ze stron. 

10. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – kserokopia dowodu wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

 

     WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY  

 

UZGODNIONO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


