Zapytanie ofertowe
Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonegodla pojazdów
usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Dane Zamawiającego
Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. 22 738 14 08, fax 22 728 92 47
www.powiat.T)ruszkow.t)l
sekretariat@Dowiat.Druszkow.DI

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest

na

zasadach określonych

przez

Zamawiającego

w uproszczonympostępowaniuze względu na wartość zamówienia szacowanaponiża
30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania (w tym holowania) pojazdów z drogi na
podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów,
których używanie może zagrażaćbezpieczeństwulub porządkowi mchu drogowego albo
utrudniających prowadzenie akcji ratownicza (Dz. U. z 201 1 r. Nr 143, poz. 846 z późn. zm.)
oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww. p(zjazdów. Usługa jest prowadzona w ruchu
ciągłym tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usunięcie pojazdów z drogi oraz
przyjęcie go na parking odbywać się będzie na podstawie otrzymanej dyspozycji usunięcia
pojazdu wydaną przez policję.
Do usunięcia pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony
do tego rodzaju zadań w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania
pojazdu z każdego miąsca na terenie Powiatu Pruszkowskiego w możliwie najszybszym
czasie
Parking strzeżony powinien być zlokalizowany na terenie Powiatu Pruszkowskiego lub w na

terenie powiatów ościennych,jednak nie da]el niż 15 ]cm od granicy z Powiatem
Pruszkowskim, ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany. Powinien również posiadać
odpowiednią liczbę miejsc, która pozwoli na swobodneprzechowywaniewszystkich
usuniętych pojazdów (w 2015 roku liczba usuniętych pojazdów wyniosła 159).

Pojazdy usunięte z drogi przez Wykonawcę powinny być przechowywanewyłącznie na
parkingu wskazanym w ofercie. Pojazdy uszkodzone powinny być zabezpieczone w sposób

niezagrażający środowisku oraz w taki sposób, aby ich stan nie uległ znacznemu pogorszeniu

w czasie ich przechowywania. Szczegółowewarunki przechowywaniapojazdów oraz
obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego
Zapytania.

Termin wykonaniazamówienia
Temlin wykonania zamówienia określa się na od l stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który

1. Posiadauprawnienia do wykonywania zamówienia. Wamnek ten zostanie spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licenc:ję na wykonanie krajowego
transportu drogowego rzeczy zgodnie z art. 5 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje urządzeniami pojazdami dostosowanymi
do realizacji zamówienia:
1) Będzie

dysponował

minimum

2 pojazdami

przystosowanymi

do usuwania

z każdego miejsca wskazanego przez uprawiony organ pojazdów o dmc. do 3,5t
oraz minimum l pojazdem do usuwania z każdego miąsca wskazanegoprzez
uprawniony podmiot pojazdów o dmc. powyżej 3,5t ij. samochodów ciężarowych,
ciągników siodłowych i naczep, spełniających standardy pojazdu specjalnego
z przeznaczeniem pomoc drogowa z aktualnymi wpisami w dowodach
rejestracgnych. Pojazdy muszą być wyposażone i oznakowane zgodnie z $ 38

rozporządzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2013 r., poz. 951 z późn. zm.).
2) Będzie dysponował

parkingiem,

na którym

będą przechowywane

zatrzymane

pojazdy, spełniający następujące warunki:
a) czynny całą dobę;
b) ogrodzony;
c) utwardzony;
d) oświetlony;
e) monitorowany lub dozorowany przez całą dobę;
D posiadać minimum 10 miejsc do parkowania pojazdów o dmc. do 3,5t;
g) posiadać minimum 3 stanowiska do parkowania pojazdów o dmc. powyżej
3.5t )
h) posiadać co najmniej 3 stanowiskami
działaniami czynników atmosferycznych;

zabezpieczającymi

pojazd

przed

i) lokalizacji parkingu w takim miejscu, aby dojazd na wskazane miejsce nie
przekraczał60 minut.

3. Znajduje się w dobrej sytuac:ji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenieOC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 50 tys. zł.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do
wykonania zamówieniainnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia,

przedklładaw tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykona)vcy:
1. Formularz ofertowy -- załącznik nr l
2. Oświadczenie Wykonawcy
załącznik nr 2
3. Wykaz narzędzi, wyposażenie i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

w celu realizacji zamówieniawraz z informacjąo podstawiedysponowaniatymi
zasobami:

1) Wykaz pojazdów samochodowychniezbędnych do wykonania usługi objętej
postępowaniem -- załącznik nr 3;

2) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje parkingiem spełniającym wymagania
określone w zapytaniu ofertowym wraz z informaąą o podstawie
do dysponowania nieruchomością, na którą zlokalizowany jest parking -załącznik nr 4.
4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Kopia aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy
zgodnie z art. 5 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).

6. Aktualny odpis z właściwego rąestru jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert

Opis sposobuobliczenia ceny
1. oferowane ceny jednostkowe Wykonawcy nie mogę przekroczyć wartości ustalonych
Uchwałą Nr XXVl1/213/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2. Wykonawca poda cenę ofertową na szczegółowym formularzu ofertowym, zgodnie
z załącznikiem nr l do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia,ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia według
szczegółowego formularza cenowego: należy obliczyć sumę iloczynów ilości każdego

rodzaju pojazdu i ceny za usunięcie pojazdu, ilość dni przechowywania pojazdu na
parkingu i ceny na dobę przechowywania.

Kryterium ocenyofert
Kryterium ocenyofert: - cena-- waga kryterium 100%o,
w tym:
1) rower lub motorower 2%

2) motocykl- 2%
3) pojazd o dmc do 3,5 t 87%
4) pojazd o dmc powyżą 3,5 - do 7,5t

4%

5) pojazdo dmc powyżd 7,5 - do 16t- 2%
6) pojazdo dmc powyżd 16t- 2%
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1%.

Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05. 12. 2016 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zamawiającego ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój 412 (IV piętro).

Informacje o sposobieporozumiewania sięz Zamawiającegoz wykonuvcami
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Marta Jendemalik-Dybała
tel. 22 738 14 46 miendernalik(d)powiat.Druszkow.DI
Spis załączników:
Załącznik nr l szczegółowy formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 oświadczenie;
Załącznik nr 3 wykaz pojazdów;
Załącznik ru 4 -- oświadczenie;
Załącznik nr 5 wzór umowy.
Zadna'vviajqcyzastrzega sobie prom'o swobodnego wyboru oferty, odu-ołania postępowania tub
jego zamknięcia bez dokottania wyboru którejkolwiek oferty.

NACZELNIK

