Jelenia Góra, dnia 27 listopada 2015 r.
BZP.272.2.17.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY
Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zaprasza do złoŜenia oferty na
realizację zadnia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do kwoty 30.000 euro pn.:

„Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu,
polegająca na usuwaniu z dróg powiatu jeleniogórskiego, przemieszczaniu i holowaniu
pojazdów usuniętych 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.
2. W skład przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące czynności, które Wykonawca
zobowiązany będzie wykonywać:
1) przyjęcie kaŜdego zlecenia przyjazdu oraz dojazd do miejsca wskazanego zgodnie
z dyspozycją wydaną przez uprawnione osoby, o których mowa w art. 130a ust. 4
Ustawy (dojazd na miejsce zdarzenia musi nastąpić w maksymalnym czasie do 60
minut od momentu wydania dyspozycji);
2) wyciągnięcie pojazdu spoza drogi – o ile będzie to konieczne – w celu usunięcia
pojazdu z miejsca zdarzenia;
3) załadunek pojazdu (części pojazdu) lub zespołu pojazdów na zestaw holujący;
4) uprzątnięcie miejsca zdarzenia z rozrzuconych części pojazdu (o ile występują),
z wyjątkiem konieczności uŜycia specjalistycznego sprzętu i materiałów;
5) transport usuniętego pojazdu na wyznaczony parking strzeŜony;
6) rozładowanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeŜonym i właściwe ustawienie
pojazdu na parkingu w sposób gwarantujący jego bezpieczne parkowanie,
7) nieodpłatne przewiezienie pojazdów z dotychczasowego miejsca przechowywania (tj.
ul. Karola Miarki 53 w Jeleniej Górze) na inny parking strzeŜony wskazany przez
Zamawiającego (usytuowany w granicach administracyjnych Miasta Jeleniej Góry lub
Powiatu Jeleniogórskiego) – o ile będzie to konieczne.
3. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) miejsce realizacji usługi – granice administracyjne powiatu jeleniogórskiego (woj.
dolnośląskie),
2) W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest:
a) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Ustawą oraz rozporządzeniem
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.);
b) posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.);
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c) zapewnić 24-godzinną dyspozycyjność oraz ciągłość świadczonych usług
przez 7 dni w tygodniu (takŜe w święta);
d) zapewnić niezwłoczny dojazd do miejsca, w którym znajduje się pojazd
będący przedmiotem dyspozycji – w czasie nie dłuŜszym niŜ 60 minut od
wydania dyspozycji,
e) bezpiecznie przetransportować pojazd usunięty z miejsca zdarzenia wraz z jego
elementami na wyznaczony przez Zamawiającego parking;
f) odstąpić w trybie natychmiastowym od usunięcia pojazdu na polecenie
funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu, który wydał dyspozycję
jego usunięcia (w przypadku ustania przyczyny usunięcia pojazdu);
g) zabezpieczyć pojazd i rzeczy w nim przechowywane od chwili przekazania
pojazdu przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, do czasu
pokwitowania przez pracownika parkingu strzeŜonego faktu przyjęcia pojazdu
wraz z wyposaŜeniem;
h) załadować i zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieŜą
w czasie transportu;
i) rozładować pojazd na parkingu strzeŜonym i właściwie ustawić pojazd na
parkingu w sposób gwarantujący jego bezpieczne parkowanie;
j) świadczyć przedmiotowe usługi specjalistycznym sprzętem, przeznaczonym do
wykonywania tego rodzaju zadań, w ilości zapewniającej sprawną obsługę, w tym
zwłaszcza pojazdami, które spełniają warunki dodatkowe dla pojazdów pomocy
drogowej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia
(Dz. U. z 2015 r. poz. 305), w szczególności:
- co najmniej dwoma pojazdami do usuwania i przewozu pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w tym co najmniej jednym
wyposaŜonym w płytę ekologiczną i urządzenie typu HDS,
- co najmniej jednym pojazdem do usuwania i przewozu pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 16 ton;
- co najmniej jednym pojazdem do usuwania i przewozu pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 16 ton.
k) dostarczać Zamawiającemu – w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi
usunięcia danego pojazdu i jego przewiezienia na parking strzeŜony – faktury
Vat wraz z kserokopią dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie art. 130a Ustawy
oraz pokwitowaniem przyjęcia pojazdu na parking strzeŜony wskazany przez
Zamawiającego (pokwitowanie musi zawierać co najmniej: datę i godzinę
przyjęcia pojazdu na parking, numer rejestracyjny pojazdu przyjętego na parking
oraz podpis osoby przyjmującej pojazd).
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,
związane z usuwaniem, przemieszczaniem i holowaniem pojazdów, jak równieŜ za
utratę przedmiotów znajdujących się w pojazdach oraz stanowiących ich wyposaŜenie
– od chwili rozpoczęcia czynności związanych z usuwaniem pojazdów do czasu ich
zaparkowania na parkingu strzeŜonym.
4) Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest usługa związana z odstępstwem od
usunięcia pojazdu (tj. dojazd do miejsca zdarzenia i odstąpienie od wykonania usługi).
W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, rozliczenie za wykonanie części
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usługi (np. dojazd i/lub załadunek/rozładunek) następują między właścicielem
pojazdu a Wykonawcą – bez udziału Zamawiającego.
5) Oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe brutto nie mogą przekroczyć
wartości ustalonych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 r. Uchwałą Nr
XI/66/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
i parkowanie pojazdów, których uŜywanie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu
drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej – zgodnie z poniŜszym
zestawieniem:
- rower lub motorower – 111,00 zł (w tym: dojazd – 35,00 zł + załadunek
i rozładunek – 41,00 zł + transport na parking – 35,00 zł);
- motocykl – 219,00 zł (w tym: dojazd – 70,00 zł + załadunek i rozładunek – 79,00
zł + transport na parking – 70,00 zł);
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 480,00 zł (w tym: dojazd –
120,00 zł + załadunek i rozładunek – 240,00 zł + transport na parking – 120,00
zł);
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 t do 7,5 t – 599,00 zł
(w tym: dojazd – 150,00 zł + załadunek i rozładunek – 299,00 zł + transport na
parking – 150,00 zł);
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 7,5 t do 16 t – 848,00 zł (w tym:
dojazd – 225,00 zł + załadunek i rozładunek – 398,00 zł + transport na parking –
225,00 zł);
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 16 t – 1.250,00 zł (w tym:
dojazd – 300,00 zł + załadunek i rozładunek – 650,00 zł + transport na parking –
300,00 zł).
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru:
Kryterium – NAJNIśSZA CENA – 100 %
Punktacja za kryterium – NAJNIśSZA CENA odbywać się będzie według wzoru:

( Cmin. / Cb ) x 100 x Wp = K
gdzie oznacza:
K
– liczbę punktów za kryterium NAJNIśSZA CENA
Cmin. – najniŜszą cenę jednostkową brutto z przedstawionych ofert
Cb
– cenę jednostkową brutto oferty badanej
Wp – waga procentowa (według wskaźników podanych w poniŜszej tabeli)
Lp.

Kategoria (rodzaj) pojazdu

A

B

Waga procentowa
C

1
2
3
4
5
6

Rower lub motorower
Motocykl
Pojazd o DMC1 do 3,5 t
Pojazd o DMC powyŜej 3,5 t do 7,5 t
Pojazd o DMC powyŜej 7,5 t do 16 t
Pojazd o DMC powyŜej 16 t

2%
5%
70 %
3%
10 %
10 %

Ostateczna ilość punktów zostanie ustalona w wyniku zsumowania wszystkich punktów –
jakie dana oferta uzyska – za poszczególne kategorie (rodzaje) pojazdów.
Maksymalna ilość punktów za kryterium NAJNIśSZA CENA – 100 pkt.
1

dopuszczalna masa całkowita
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IV. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
Ofertę naleŜy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego – zaproszenia do złoŜenia oferty (Formularz ofertowy).
V. Miejsce i termin złoŜenia oferty cenowej:
1. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami naleŜy złoŜyć w terminie do godz. 12:00
w dniu 09.12.2015 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście –
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego (budynek Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Biuro Zamówień
Publicznych, I piętro, pok. nr 15).
2. Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, własne: nazwę i adres, a takŜe
napis: „Oferta cenowa na zadanie pn.: Usuwanie pojazdów”.
3. Do oferty naleŜy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej – jeŜeli przepisy prawa wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) Wykaz pojazdów dostępnych Oferentowi w celu wykonywania zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi pojazdami (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania
ofertowego – zaproszenia do złoŜenia oferty), w którym naleŜy wykazać dysponowanie
specjalistycznym sprzętem słuŜącym do usuwania i przewozu pojazdów, który musi
być odpowiednio przystosowany i spełniać warunki techniczne dla pojazdów
specjalnych pomocy drogowej, w szczególności: 1) co najmniej dwoma pojazdami
do usuwania i przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony –
w tym co najmniej jednym wyposaŜonym w płytę ekologiczną i urządzenie typu
HDS; 2) co najmniej jednym pojazdem do usuwania i przewozu pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 16 ton; 3) co najmniej jednym
pojazdem do usuwania i przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŜej 16 ton. UWAGA: dysponowanie oznacza w szczególności: własność,
leasing lub uŜyczenie przez inny podmiot. Jeśli Oferent dysponować będzie
sprzętem na podstawie uŜyczenia – do oferty musi załączyć oryginalne pisemne
oświadczenie podmiotu udostępniającego Oferentowi dany sprzęt, w którym
podmiot ten określi rodzaj uŜyczanego sprzętu (w tym markę i nr rejestracyjny),
potwierdzi własność uŜyczanego sprzętu, wskaŜe nazwę i adres podmiotu, któremu
sprzęt będzie uŜyczony, oraz poda okres, w którym uŜyczenie będzie obowiązywać –
toŜsamy z okresem realizacji przedmiotowego zamówienia.
4. Oferty, które wpłyną po wskazanym powyŜej terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Wydział prowadzący sprawę – Biuro Zamówień Publicznych przy udziale Wydziału
Komunikacji.
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
1) Urszula Kasica – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, tel. kontaktowy:
(75) 64 73 103,
2) Małgorzata Maras – Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych, tel. kontaktowy:
(75) 64 73 237,
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3) Joanna śmudzińska – Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji, tel. kontaktowy:
(75) 64 73 202.
VII. Informacje dotyczące procedury:
W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający przewiduje moŜliwość: wzywania
Oferentów do uzupełnienia dokumentów niezałączonych do oferty, występowania do
Oferentów o wyjaśnienie treści złoŜonych ofert, poprawianie omyłek pisarskich
i rachunkowych oraz badania raŜąco niskiej ceny.
VIII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami (Zamawiającym
i Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza).
Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – zaproszenia do złoŜenia oferty.
Przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia wybrany Oferent
przedłoŜy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię opłaconej
polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, której kwota
ubezpieczenia nie będzie niŜsza niŜ 150.000 zł – w celu potwierdzenia faktu ubezpieczenia.
W przypadku upłynięcia waŜności pierwszej polisy OC wybrany Oferent zawrze kolejną
umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC
(wysokość kolejnego ubezpieczenia nie będzie niŜsza niŜ 150.000 zł) i przedłoŜy
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię nowej polisy oraz potwierdzenia jej
opłacenia.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz pojazdów
3. Projekt umowy

Otrzymują:
1. MAX-HOL Pomoc Drogowa Wioletta Herba, ul. Objazdowa 3, 58-560 Jelenia Góra,
2. Centrum Pomocy Drogowej Leszek Poniatowski, ul. Urocza 30/1, 58-500 Jelenia Góra,
3. AUTO POMOC JG24 Monika Bułat, ul. Ogińskiego 9, 58-506 Jelenia Góra,
4. POMOC DROGOWA Agata Stępień, ul. Wojska Polskiego 61/5, 58-500 Jelenia Góra.

Zaproszenie dodatkowo podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015_r_-_zamowienia_do_30000_euro.html
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:
http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2015&mc=11
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