Jelenia Góra, dnia 14 grudnia 2015 r.
BZP.272.1.7.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – 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: 341472 - 2015;
data zamieszczenia: 14.12.2015 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
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
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) 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.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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,
d) zabezpieczenie pojazdu z uszkodzeniami powypadkowymi – zapewnienie
postoju takiego pojazdu pod zadaszeniem,
e) wydanie pojazdu osobie uprawnionej,
f) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów.
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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
niniejszego ogłoszenia (Informacje dotyczące ofert częściowych).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8 Usługi dozorowania, 98.35.11.00-9
Usługi parkingowe.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie:
30.06.2016 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
III.2) ZALICZKI Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – dla Ŝadnej z dwóch części
zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – dla Ŝadnej z dwóch części
zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – dla Ŝadnej z dwóch części
zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – dla Ŝadnej z dwóch części
zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – dla Ŝadnej z dwóch części
zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy
przedłoŜyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
•
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
•
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej:
• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do
grupy kapitałowej.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4):
•
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1/A i/lub 1/B do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
•
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik.
•
JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
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•

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
JeŜeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów – niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków – na potwierdzenie, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Zostały wskazane odrębnie dla kaŜdej części zamówienia w Załączniku I do niniejszego
ogłoszenia (Informacje dotyczące ofert częściowych).
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Zamawiający w zakresie obu części zamówienia dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w zakresie dotyczącym zmiany:
1) wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy
stawki podatku od towarów i usług – w takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy w terminie do
30 dni od dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze zmiany moŜe zwrócić się
z pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy zamówienia;
2) terminu rozpoczęcia świadczenia usługi (planowo: 01.01.2016 r.) – do momentu
zakończenia procedury wyboru Wykonawcy zamówienia i zawarcia waŜnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kochanowskiego 10,
58-500 Jelenia Góra (I piętro, pok. 15).
IV.4.4) Termin składania ofert: data: 23.12.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (Punkt kancelaryjny,
pokój nr 7, parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.5) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.6) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie
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ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usytuowanie parkingu – granice administracyjne Miasta Jeleniej Góry lub powiatu
jeleniogórskiego (woj. dolnośląskie),
b) parkowanie pojazdów musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo
środowiska, tj. parking musi być przystosowany do przechowywania pojazdów
z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych – zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
c) parking, na którym przechowywane będą pojazdy usunięte z dróg powiatu
jeleniogórskiego w trybie art. 130a Ustawy, musi być utwardzony, ogrodzony,
oświetlony, posiadający dojazd drogą publiczną bez ograniczeń tonaŜowych, zamykany
w sposób uniemoŜliwiający dostęp osób nieupowaŜnionych, wyposaŜony w sprzęt
przeciwpoŜarowy i sanitarny, całodobowo dozorowany, a takŜe całodobowo
obsługiwany przez osobę, która będzie przyjmować i wydawać pojazdy,
d) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 24-godzinną dyspozycyjność oraz ciągłość
świadczonych usług przez 7 dni w tygodniu,
e) Wykonawca zapewni na prowadzonym parkingu strzeŜonym co najmniej 30 (trzydzieści)
stanowisk parkingowych – w tym:
- co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) miejsc dostosowanych do przechowywania
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
- co najmniej 2 (dwa) miejsca dostosowane do przechowywania pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 16 ton,
- co najmniej 1 (jedno) miejsce dostosowane do przechowywania pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 16 ton,
- co najmniej 2 (dwa) zadaszone miejsca dla pojazdów z uszkodzeniami
powypadkowymi,
(Wykonawca potwierdza powyŜsze wypełniając druk Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1/A
do SIWZ),
f) Wykonawca zapewni na prowadzonym parkingu strzeŜonym zabezpieczone
pomieszczenie, w którym przechowywane będzie wyposaŜenie pojazdu, jego części lub inne
elementy, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu,
g) Wykonawca – w okresie trwania umowy – zobowiązany będzie do posiadania opłaconej
polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia przechowywanych pojazdów od
kradzieŜy z włamaniem i rabunkiem, a takŜe od ognia i innych zdarzeń losowych na
kwotę nie mniejszą niŜ 500.000 zł. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania
Zamawiającemu kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej przez pełny okres realizacji umowy
– jeśli waŜność polisy upłynie, Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz jej opłacenia – czym potwierdzi ciągłość
ubezpieczenia,
h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,
związane z przechowywaniem pojazdów na prowadzonym parkingu, jak równieŜ za utratę
przedmiotów znajdujących się w pojazdach oraz stanowiących ich wyposaŜenie od chwili
umieszczenia pojazdów na parkingu strzeŜonym do czasu wydania ich uprawnionym
osobom,
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i) podstawę przyjęcia pojazdu na parking strzeŜony stanowić będzie kopia dyspozycji
wystawionej przez uprawniony podmiot, o których mowa w art. 130a ust. 4 Ustawy,
przedłoŜona do wglądu przez podmiot realizujący usługę usuwania pojazdów,
j) fakt przyjęcia danego pojazdu na parking strzeŜony pracownik Wykonawcy
zobowiązany jest udokumentować poprzez zapisanie daty i godziny przyjęcia pojazdu
w prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów,
a takŜe poprzez wpisanie na przedłoŜonym przez podmiot realizujący usługę usuwania
pojazdów dokumencie przekazania pojazdu (kopia dyspozycji) daty i godziny jego
przyjęcia na parking – i potwierdzenie powyŜszego czytelnym podpisem,
k) pojazd będzie przechowywany na parkingu od momentu przyjęcia do czasu jego odbioru
przez właściciela pojazdu lub osobę przez niego upowaŜnioną (odbiór odbywa się za
pokwitowaniem, a na dokumencie wydania pojazdu pracownik Wykonawcy zobowiązany jest
zapisać co najmniej: datę i godzinę odebrania pojazdu oraz jego markę i numer rejestracyjny),
l) Wykonawca umoŜliwi osobom upowaŜnionym przez Zamawiającego przeprowadzanie
oględzin pojazdów przechowywanych na terenie parkingu strzeŜonego – na kaŜde zgłoszenie
takiej potrzeby przez Zamawiającego,
m) wydanie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a Ustawy nastąpi po okazaniu dowodu
uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie oraz – gdy jest to wymagane – na
podstawie zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu –
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których uŜywanie moŜe zagraŜać
bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
(Dz. U. Nr 143, poz. 846 z późn. zm.),
n) Wykonawca zobowiązany jest do 5-go dnia kaŜdego miesiąca przedstawić w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze pisemny wykaz pojazdów
umieszczonych na parkingu w miesiącu poprzednim (wykaz będzie zawierać co najmniej: datę
i godzinę umieszczenia pojazdu, markę i numer rejestracyjny pojazdu, a takŜe datę i godzinę
odbioru pojazdu – jeśli pojazd zostanie odebrany w danym miesiącu, którego wykaz dotyczy),
o) o fakcie nieodebrania pojazdu z parkingu Wykonawca powiadamia (w formie pisemnej)
podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu – nie później niŜ 3-go dnia licząc od dnia
upłynięcia 1 miesiąca od dnia umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art.
130a Ustawy,
p) o fakcie nieodebrania pojazdu z parkingu Wykonawca powiadamia nie później niŜ 3-go dnia
licząc od dnia upłynięcia 3 miesięcy od dnia umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na
podstawie art. 130a Ustawy:
- Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (w formie ustalonej
miedzy stronami),
- podmiot, który będzie realizować zadanie określone w Części II (telefonicznie
i dodatkowo drogą elektroniczną, tj. e-mail),
q) pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a Ustawy i nieodebrany przez właściciela lub
osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, zostanie odebrany
z parkingu przez osobę upowaŜnioną przez Zamawiającego (odbiór odbywa się za
pokwitowaniem, a na dokumencie wydania pojazdu pracownik Wykonawcy zobowiązany jest
zapisać co najmniej: datę i godzinę odebrania pojazdu oraz jego markę i numer rejestracyjny),
r) fakt wydania danego pojazdu z parkingu strzeŜonego pracownik Wykonawcy
zobowiązany jest udokumentować poprzez zapisanie daty i godziny wydania pojazdu
w prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów,
s) oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe brutto (za kaŜdą dobę przechowywania
pojazdów) nie mogą przekroczyć wartości ustalonych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego
na 2016 r. – zgodnie z Uchwałą Nr XI/66/15 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 23
października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, których
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t)
2)
3)
4)

uŜywanie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie
akcji ratowniczej – zgodnie z poniŜszym zestawieniem:
- rower lub motorower – 19,00 zł,
- motocykl – 26,00 zł,
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39,00 zł,
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 t do 7,5 t – 51,00 zł,
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 7,5 t do 16 t – 73,00 zł,
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 16 t – 134,00 zł,
ceny oferowane przez Wykonawcę nie ulegną zwiększeniu przez pełny okres obowiązywania
umowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9 Usługi parkingowe.
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: zakończenie: 30.06.2016 r.
Kryteria oceny ofert:
– znaczenie: 80 %
- CENA
– znaczenie: 10 %
- ZAOFEROWANY UPUST I
- ZAOFEROWANY UPUST II
– znaczenie: 10 %

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: Świadczenie usługi dozoru nad pojazdami nieodebranymi przez właścicieli
w ciągu 3 m-cy licząc od dnia usunięcia
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usytuowanie placu składowego/parkingu – granice administracyjne Miasta Jelenia Góra lub
powiatu jeleniogórskiego (woj. dolnośląskie),
b) parkowanie pojazdów musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo
środowiska, tj. plac/parking musi być przystosowany do przechowywania pojazdów
z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych – zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
c) plac składowy/parking musi być utwardzony, ogrodzony, posiadający dojazd drogą
publiczną bez ograniczeń tonaŜowych, zamykany w sposób uniemoŜliwiający dostęp
osób nieupowaŜnionych, wyposaŜony w sprzęt ppoŜ., a takŜe posiadać monitoring
i zabezpieczenie np. w postaci zewnętrznej firmy (lub osoby) dozorującej i chroniącej
obiekt,
d) Wykonawca zapewni na prowadzonym placu składowym/parkingu co najmniej 40
(czterdzieści) stanowisk postojowych oraz zabezpieczone pomieszczenie, w którym
przechowywane będzie wyposaŜenie pojazdu, jego części lub inne elementy, które zostały
oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu (Wykonawca potwierdza
powyŜsze wypełniając druk Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1/B do SIWZ),
e) fakt umieszczenia danego pojazdu na placu składowym/parkingu pracownik
Wykonawcy zobowiązany jest udokumentować poprzez zapisanie daty i godziny
umieszczenia pojazdu w prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji przyjmowanych
i wydawanych pojazdów,
f) opłaty za wykonywanie przedmiotu zamówienia naliczane będą w następujący sposób:
- usługa przewiezienia 1 (jednego) pojazdu (bez względu na jego parametry
techniczne czy dopuszczalną masę całkowitą) musi zostać wliczona w cenę dozoru
(nie będzie pobierana dodatkowa opłata za przewóz pojazdów),
- za dozorowanie 1 (jednego) pojazdu (bez względu na jego parametry techniczne czy
dopuszczalną masę całkowitą) pobierana będzie stała opłata za kaŜdą dobę
przechowywania,
g) ceny oferowane przez Wykonawcę nie ulegną zwiększeniu przez pełny okres obowiązywania
umowy,
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h) do przewozu pojazdów Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, który musi być
odpowiednio przystosowany oraz spełniać warunki techniczne dla pojazdów specjalnych
pomocy drogowej,
i) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z przewozem pojazdów, jak
równieŜ za utratę przedmiotów znajdujących się w pojazdach oraz stanowiących ich
wyposaŜenie – od chwili ich odbioru z parkingu strzeŜonego (wskazanego przez
Zamawiającego) do czasu wydania ich osobom uprawnionym lub osobom upowaŜnionym
przez Zamawiającego,
j) Wykonawca umoŜliwi osobom upowaŜnionym przez Zamawiającego przeprowadzanie
oględzin pojazdów przechowywanych na terenie placu składowego/parkingu – na kaŜde
zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego,
k) Wykonawca – w okresie trwania umowy – zobowiązany będzie do posiadania opłaconej
polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia przechowywanych na placu
składowym/parkingu pojazdów od kradzieŜy z włamaniem i rabunkiem oraz od ognia
i innych zdarzeń losowych na kwotę nie mniejszą niŜ 50.000 zł. Wykonawca zobowiązany
będzie do przedkładania Zamawiającemu kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej przez
pełny okres realizacji umowy – jeśli waŜność polisy upłynie, Wykonawca będzie zobowiązany
do zawarcia kolejnej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz jej opłacenia – czym
potwierdzi ciągłość ubezpieczenia,
l) fakt wydania danego pojazdu z placu składowego/parkingu pracownik Wykonawcy
zobowiązany jest udokumentować poprzez zapisanie daty i godziny wydania pojazdu
w prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów,
m) Wykonawca zobowiązany jest:
- realizować kaŜde zlecenie odbioru pojazdów ze wskazanego przez Zamawiającego
parkingu strzeŜonego w ciągu 12 godzin licząc od momentu przyjęcia zlecenia (zlecenia
wydawane będą przez podmiot realizujący zamówienie określone w Części I w formie
telefonicznej oraz dodatkowo drogą elektroniczną – e-mail),
- kwitować odbiór pojazdu (pokwitowanie zawiera co najmniej: datę i godzinę odbioru
pojazdu, a takŜe jego markę i numer rejestracyjny);
- zapewnić przewiezienie pojazdu na własny plac składowy/parking i późniejsze jego
dozorowanie przez wymagany okres;
- wydać pojazd osobie uprawnionej lub osobie upowaŜnionej przez Zamawiającego –
w dniu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego (odbiór odbywa się
protokolarnie),
- przedstawiać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze do 5-go
dnia kaŜdego miesiąca pisemne zestawienie dozorowanych pojazdów w miesiącu
poprzednim (zestawienie będzie zawierać co najmniej: datę i godzinę umieszczenia
pojazdu na placu składowym/parkingu, markę i numer rejestracyjny pojazdu, a takŜe datę
i godzinę odbioru pojazdu przez osobę uprawnioną lub osobę upowaŜnioną przez
Zamawiającego). Przedmiotowe zestawienie stanowić będzie kaŜdorazowo załącznik do
faktury Vat.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8 Usługi dozorowania.
3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: zakończenie: 30.06.2016 r.
4) Kryteria oceny ofert:
– znaczenie: 96 %
- CENA
– znaczenie: 4 %
- TERMIN PŁATNOŚCI
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