
Grodzisk Mazowiecki, 10.01.2019 r. 

STAROSTA GRODZISKI 

Działając na podstawie art. BOa ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn o zm.), zaprasza do składania ofert podmioty 

zainteresowane świadczeniem usług w zakresie: 

"Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu grodziskiego w 

przypadkach określonych wart. BOa ust. 1-2 ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia 

całodobowego parkingu strzeżonego dla tych pojazdów." 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późno zm.)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Grodziski 

ul. Kościuszki 30, 

05 - 825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. (0-22) 724-18-33, (0-22) 724-D7-11, 

(0-22) 724-D5-01, (0-22) 755-52-24. 

fax. (0-22) 724-30-49 

e-ma ił: sta rostwo@powiat-grodziski .pl 

NIP: 529-15-54-420 

REGON: 013269597 

II. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMÓWNIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie: 

Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu grodziskiego w 

przypadkach określonych wart. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia 

całodobowo parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu grodziskiego w 

przypadkach określonych wart. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia 

całodobowo parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. 

Zakres usługi usuwania pojazdów z dróg, przewozu, holowania pojazdu (całodobowo, przez 7 dni 

w tygodniu, bez względuJ na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z 

ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne.) w szczególności obejmuje: 

a. Zobowiązanie oferenta do realizacji każdego zlecenia usunięcia z drogi pojazdu przewożącego 

materiały niebezpieczne; 
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b. Dojazd do miejsca przebywania pojazdu wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą 

dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi; 

c. Przygotowa nie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace 

towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu); 

d. Załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący, zabezpieczenie pojazdu przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu; 

e. Uporządkowanie drogi z odpadków szkła, metalu i innych elementów; 

f. Dojazd z pojazdem usuniętym z drogi na prowadzony parking; 

g. Rozładunek i zaparkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym; 

h. Prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem pojazdów z dróg w przypadkach 

określonych wart. BOa ust 1-2 ustawy- Prawo o ruchu drogowym; 

i. Możliwość kontroli prowadzonej dokumentacji oraz posiadanej bazy transportowej w okresie 

wykonywania usługi przez upoważ nionego przez Zamawiającego pracownika; 

j . Ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu 

ewentualnego uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem od momentu 

przystąpienia do usun ięc i a do jego odebrania przez właściciela z parkingu. 

k. Zamawiający wymaga aby wyposażen ie pojazdów przystosowanych do usuwania lub 
przemieszczania pojazdów było zgodne z§ 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 r .. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia(Dz. u. z 2016 r., poz. 2022 z późn o zm.) 

I. Do holowania pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do 
tego rodzaju zadań typu laweta i holownik z wciągarką w liczbie zapewniającej możliwość 

sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Grodziskiego 
w przypadkach określonych wart. BOa ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Przechowywanie pojazdów powinno odbywać się na parkingu strzeżonym, 

odpowiednio ogrodzonym, oświetlonym i monitorowanym z całodobowym dozorem 

I. ogrodzenie parkingu - trwałe betonowe lub metalowe; 

II. nawierzchnia parkingu - utwardzona; 

III. pojazdy uszkodzone powinny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku, a 

jednocześnie tak, by ich stan nie ulegał znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie; 

IV. parking zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia 

osoby dozorującej. 

V. Parking powinien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

13 listopada 2012 r w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane 

pojazdy przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1293). 

Zakres usługi prowadzenia parkingu strzeżonego (czynnego cała dobę, przez 7 dni w tygodniu, 

o każdej porze dnia lub nocy) w szczególności obejmuje: 

a) Właściwe przechowywanie powierzonych pojazdów, ich elementów, przedmiotów w nich 

pozostawionych, w sposób zabezpieczający je przez zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą; 

b) Umożliwienie osobom upoważnionym dokonywanie oględzin pojazdu na terenie parkingu; 

c) Wydanie pojazdu osobie uprawnionej po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i 

parkowanie pojazdu na konto Zamawiającego według stawek określonych w Uchwale Nr 

376/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 października 2018 r.; 

d) W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, 

jednostka prowadząca parking strzeżony, powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz 



podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia 

upływu tego terminu; 

e) Prowadzenie dokumentacji związanej z parkowaniem pojazdów, prowadzenie ewidencji 

umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego w każdym czasie danych dot. ilości i czasu 

przechowywania pojazdu; 

f) Możliwość kontroli prowadzonej dokumentacji oraz posiadanej bazy parkingowej w okresie 

wykonywania usługi przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika; 

g) Zrealizowanie każdego zlecenia umieszczenia pojazdu usuniętego z drogi na parkingu 

strzeżonym; 

h) Ponoszenia odpowiedzialnośc i cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu 

ewentualnego uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem, od 

momentu przyjęcia pojazdu na parking strzeżony do momentu wydania go uprawnionej 

osobie. 

III. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Oferty cenowe złożone w wyznaczonym tenninie zostaną poddane ocenie wg kryterium: 

• cena za usunięcie i przechowywanie pojazdu- 100% 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji za mówienia:-1 rok od dnia podpisania umowy 

2. Miejsce realizacji zamówienia: Powiat Grodziski 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM : 

Do kontaktowania się z oferentami upoważniona jest Pani: 

Teresa Berdyga- Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

Tel : 22 755 55 16, email: komunikocja@powiat-grodziski.pl 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Kompletną ofertę należy złożyć w opisanej i zaklejonej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze budynku przy ul. 

Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w terminie do 31.01.2019 r. do 

godz. 12:00. 

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i pieczęć 

firmowa oferenta oraz napis: "OFERTA NA USUWANIE POJAZDÓW 

PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Z DRÓG POWIATU 

GRODZISKEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA TYCH 

POJAZDÓW" - nie otwierać przed 31.01.2019 r. 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone n iezwłocznie bez ich otwierania. 

4. Oferta powinna zawierać: 

a. Wniosek ofertowy (załącznik nr 1) 

b. Proponowaną wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

na parkingu strzeżonym (załącznik nr 2) 



• 

5 Wniosek ofertowy powinien być podpisany, a wszystkie załączniki parafowane przez osobę 

upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

6 W przypadku gdy jako załącznik do oferty dołączona została kopia jakiegoś dokumentu, 

powinna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 

7 Wysokość opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne, podana przez oferenta będzie obowiązywała przez okres związania umową i 

nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

8 Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez Starostę Grodziskiego. W trakcie 

dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 

oraz zapoznać się na miejscu u Oferenta ze sprzętem przeznaczonym do usuwania pojazdów 

oraz terenem przeznaczonym na parking strzeżony. 

9 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem 

w sprawie podpisania umowy. 

10 Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Publikacja niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzedne ze 

złożeniem zamówienia przez Staroste Grodziskiego i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw 

ze strony Oferenta do zawarcia umowy. 
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~~ Wie.tbicki 

Naczel < Wydzialu Komunikacii 

'''eresa Berayga 


