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Jelenia Góra, dnia 20 stycznia 2016 r. 
BZP.272.1.7.2015 
 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi 

 
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz dozór nad pojazdami 
nieodebranymi przez właścicieli w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia 

 
Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13874-2015;  

data zamieszczenia: 20.01.2016 r. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 14.12.2015 r. pod numerem: 341472-2015 
 

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,  
ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks  
75 7526419 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przechowywanie pojazdów usuniętych 
z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym oraz dozór nad pojazdami nieodebranymi przez właścicieli w ciągu 3 miesięcy licząc od 
dnia usunięcia 
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu 
polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeŜonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu 
jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przez okres 3 miesięcy licząc od dnia 
usunięcia. Ponadto – w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli po upływie  
3 miesięcy licząc od dnia usunięcia – wobec których Zamawiający moŜe wystąpić do Sądu 
Rejonowego w Jeleniej Górze z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu 
Jeleniogórskiego – przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na przewiezieniu tych 
pojazdów na plac składowy/parking prowadzony przez Wykonawcę i sprawowaniu nad nimi 
dozoru do chwili ich odbioru przez uprawnione osoby. 
2. W skład przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące części: 

1) CZĘŚĆ I – Świadczenie usługi przechowywania na parkingu strzeŜonym pojazdów 
usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a Ustawy, która obejmuje: 
a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przyjęcia na parking strzeŜony, 
b) przechowywanie pojazdu na parkingu strzeŜonym Wykonawcy, 
c) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposaŜenia pojazdu, jego części 

lub innych elementów, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu 
lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdu, 
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d) zabezpieczenie pojazdu z uszkodzeniami powypadkowymi – zapewnienie postoju 
takiego pojazdu pod zadaszeniem, 

e) wydanie pojazdu osobie uprawnionej, 
f) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów. 

2) CZĘŚĆ II – Świadczenie usługi dozoru nad pojazdami nieodebranymi przez właścicieli  
w ciągu 3 m-cy licząc od dnia usunięcia, która obejmuje: 
a) dojazd własnym transportem na parking strzeŜony (wskazany przez Zamawiającego – 

usytuowany w granicach Miasta Jeleniej Góry lub powiatu jeleniogórskiego) w czasie nie 
dłuŜszym niŜ 12 godzin od momentu przyjęcia zlecenia wydanego przez podmiot 
prowadzący parking strzeŜony,   

b) odbiór pojazdu (lub jego części) ze wskazanego przez Zamawiającego parkingu 
strzeŜonego, 

c) załadunek wskazanego pojazdu (lub jego części) na pojazd specjalistyczny typu 
holownik-laweta, 

d) transport pojazdu (lub jego części) na prowadzony przez Wykonawcę plac 
składowy/parking, 

e) rozładunek i umieszczenie pojazdu (lub jego części) na prowadzonym przez 
Wykonawcę placu składowym/parkingu, 

f) pełnienie dozoru nad przechowywanymi na placu składowym/parkingu pojazdami, 
g) wydanie pojazdu osobie uprawnionej lub osobie upowaŜnionej przez Zamawiającego, 
h) nieodpłatne przewiezienie około 25 pojazdów z dotychczasowego miejsca 

przechowywania (usytuowanego na terenie Miasta Jeleniej Góry) na plac 
składowy/parking Wykonawcy – o ile wystąpi taka okoliczność. PowyŜsza ilość 
pojazdów moŜe ulec zmianie w momencie wydania dyspozycji przewiezienia pojazdów, 

i) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów. 
3. Szczegółowy opis wszystkich części zamówienia został wskazany w Załączniku Nr I do 
ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.12.2015 r. (Informacje dotyczące ofert częściowych), opublikowanym w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 341472-2015. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8 Usługi dozorowania, 98.35.11.00-9 Usługi 
parkingowe. 
 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
III.2) Informacje Administracyjne: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
nie 
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ NR 1 
NAZWA: Świadczenie usługi przechowywania na parkingu strzeŜonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu 
jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 20.01.2016 r. 
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2 
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 1 
IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
Serwis Samochodowy Sp. z o. o.  
ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra, województwo dolnośląskie 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78.605,69 zł  
IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniŜszą i najwyŜszą ceną: 
Cena wybranej oferty: 47.667,85 zł  
Oferta z najniŜszą ceną: 20.578,75 zł  
Oferta z najwyŜszą ceną: 47.667,85 zł  
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CZĘŚĆ NR 2 
NAZWA: Świadczenie usługi dozoru nad pojazdami nieodebranymi przez właścicieli w ciągu 3 m-cy licząc od dnia 
usunięcia 
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 20.01.2016 r. 
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 4 
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 1 
IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
Serwis Samochodowy Sp. z o. o.  
ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra, województwo dolnośląskie 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6.459,19 zł  
IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniŜszą i najwyŜszą ceną: 
Cena wybranej oferty: 7.455,42 zł 
Oferta z najniŜszą ceną: 7.455,42 zł  
Oferta z najwyŜszą ceną: 69.174,00 zł  
 
 
 


