
 

 

IM.2600.66.2019 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 
Zamawiający: 
Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 

www.powiatkrapkowicki.pl  
Wydział Inwestycji i Mienia 
tel. (077) 4074 310, fax (077) 4074 328 
e-mail: transport@powiatkrapkowicki.pl 
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg zlokalizowanych na terenie powiatu 
krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu 
strzeżonego, na którym przechowywane będą usunięte pojazdy, w ramach zadania budżetowego pod 
nazwą: „Holowanie i parkowanie pojazdów”.  

Rodzaj zamówienia: 
(usługa/dostawa/robota budowlana) 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: 
Zadanie 1:  
1) usuwania pojazdów z dróg zlokalizowanych na terenie powiatu krapkowickiego, w przypadkach 

określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn zm.) na zasadach odpłatności, tj. wg stawek określonych 
w ofercie Wykonawcy; 

2) prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym przechowywane będą usunięte pojazdy  
na zasadach odpłatności, tj. wg stawek określonych w ofercie Wykonawcy; 

Zadanie 2:  
1) usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg zlokalizowanych na terenie 

powiatu krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)  
na zasadach odpłatności, tj. wg stawki określonej w ofercie Wykonawcy; 

2) prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym będą przechowywane usunięte pojazdy 
przewożące materiały niebezpieczne, na zasadach odpłatności, tj. wg stawki określonej 
w ofercie Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie ofert częściowych.  
Dla każdego zadania można złożyć oddzielną ofertę. 
Zamawiający dopuszcza powierzenie części zadania podwykonawcom. 
 

2. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje: 
1) Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdów, 

określonymi w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym oraz w art. 95 ust 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.). 

2) Przyjmowanie przez 24 h/dobę, przez 7 dni w tygodniu dyspozycji usunięcia pojazdu, wydanej 
przez uprawniony podmiot w formie pisemnej oraz ustnie, w tym za pośrednictwem środków 
łączności. W przypadku wydania dyspozycji ustnie wymaga ona niezwłocznego potwierdzenia 
w formie pisemnej. Wzór Dyspozycji usunięcia pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania 
pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego 
albo utrudniających prowadzenia akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2285). 

3) Dojazd do miejsca zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 min. 
4) Zabezpieczenie pojazdów od chwili przekazania ich przez podmiot, który wydał dyspozycję 

usunięcia pojazdu. 
5) Załadunek i przetransportowanie pojazdów usuniętych z miejsca zdarzenia wraz  

z ich elementami na parking strzeżony. 
6) Rozładunek i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym aż do momentu wydania 

osobom, o których mowa w pkt 10.  
7) Zabezpieczenie na parkingu strzeżonym pojazdów i rzeczy w nich przechowywanych przed 

uszkodzeniem, kradzieżą oraz dewastacją, w sposób niezagrażający środowisku. 
8) Informowanie właścicieli usuniętych pojazdów o warunkach przechowywania i odbioru 

pojazdu. 
9) Na zlecenie Zamawiającego nieodpłatne przewiezienie przechowywanych pojazdów 

na wskazany przez Zamawiającego parking. 
10) Wydanie pojazdu:  

a) osobom uprawnionym do odbioru pojazdu, t.j. osobie wskazanej w zezwoleniu na 
odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego lub właścicielowi wskazanemu w dowodzie 
rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód 
rejestracyjny lub pozwolenie czasowe albo innej uprawnionej osobie, pod warunkiem 
odebrania od tej osoby: zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, jeżeli 
jest wymagane oraz dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
potwierdzającego dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  
w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001, a w przypadku, o 
którym mowa w art. 130a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu 
drogowym również dowodu uiszczenia kaucji; 

b) osobom upoważnionym przez Zamawiającego. 
11) Umożliwienie upoważnionym przez Zamawiającego osobom dokonywania oględzin 

przechowywanych na terenie parkingu strzeżonego pojazdów. 

12) Powiadomienie Zamawiającego, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w okresie 
3 miesięcy od dnia jego usunięcia, o fakcie pozostawienia pojazdu na parkingu, nie później 
niż trzeciego dnia od dnia upływu 3-miesiecznego terminu przechowywania pojazdu.  

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
a) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, Wydział 
Inwestycji i Mienia, pokój nr 115, lub telefonicznie pod numerem 

 77 4074310 lub  774074328. 
b) Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami 

w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest: 
Aleksander Gacek – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia, tel. 77 4074310, w godzinach  
od 7.30 do 15.30. 

5. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) Dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu (fax nr: 77 4074359 lub 77 4074380) kopii 

Dyspozycji usunięcia pojazdu oraz informacji o godzinie przyjęcia pojazdu na parking strzeżony. 



 

 

b) Sporządzanie protokołu wydania pojazdu z parkingu strzeżonego, wg wzoru określonego  
w załączniku nr 2 do istotnych postanowień umowy oraz zestawienia wyliczenia wartości 
wykonania usług, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do istotnych postanowień umowy. 

c) Prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów, 
w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania  
jej w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego, zabezpieczenia informacji oraz danych 
osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

d) Pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za usuwanie i przechowywanie pojazdów  
oraz ich części i innych rzeczy na parkingu strzeżonym w trakcie świadczenia usług. 

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

6.1. Posiadają aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 
rzeczy lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu 
rzeczy lub licencję wspólnotowa - wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym. 

  Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków wg formuły spełnia /nie spełnia. 
6.2. Dysponują lub będą dysponować w dniu zawarcia umowy pojazdami specjalistycznymi 

spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdów samochodowych przeznaczonych  
do wykonywania czynności na drodze oraz dla innych pojazdów samochodowych, na które  
ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególna uwagę, w liczbie co najmniej  
2 pojazdów, w tym: 1 pojazd przystosowany do usuwania i przemieszczania pojazdów do 3,5 t 
d.m.c. oraz min. 1 pojazd do usuwania i przemieszczania pojazdów powyżej 3,5 t d.m.c 
wyposażony w podnośnik oraz wyciągarkę 
(w formie wykazu lub pisemnego zobowiązania osoby udostępniającej). 

   Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków wg formuły spełnia/nie spełnia. 
6.3. Dysponują lub będą dysponować w dniu zawarcia umowy co najmniej 1 parkingiem 

strzeżonym spełniającym ogólne warunki przewidziane dla parkingu strzeżonego, t.j.: 
nieruchomość utwardzona, trwale ogrodzona, oświetlona, dozorowana przez całą dobę, 
wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, zamykana w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd 
bez zezwolenia osoby dozorującej, której parametry i wyposażenie umożliwiać będzie 
przechowywanie wszystkich pojazdów sukcesywnie usuwanych z dróg, w przypadkach 
określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
w okresie trwania umowy, a w przypadku parkingu na którym przechowywane będą pojazdy 
przewożące materiały niebezpieczne musi on spełniać warunki określone w rozporządzeniu 
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)  

  (w formie wykazu lub pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego). 
   Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku wg formuły spełnia/nie spełnia. 
6.4. Posiadają umowę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności. 
  Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku wg formuły spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
usługi. 

 



 

 

7. Zawartość oferty. 

Oferta cenowa musi zawierać: 
1) wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert); 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania oferty cenowej; 

3) kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowy rzeczy lub kserokopia 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy 
lub kserokopia licencji wspólnotowej; 

4) wykaz pojazdów samochodowych niezbędnych do wykonywania usługi objętej 
postępowaniem wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych 
do usuwania, a jeżeli pojazd nie jest własnością oferenta, dokument stanowiący o prawie 
dysponowania tym pojazdem lub pisemne zobowiązanie do udostępnienia pojazdów, 
wystawione przez osoby udostępniające na okres korzystania z pojazdów przy wykonaniu 
zamówienia; 

5) wykaz z miejscem usytuowania parkingu/parkingów, których oferent jest właścicielem, 
a jeżeli oferent nie jest właścicielem parkingu to pisemne zobowiązane do udostępnienia 
parkingu, wystawione przez podmiot udostępniający na okres korzystania z niego przy 
wykonywaniu zamówienia; 

6) kserokopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą; 

7) zobowiązanie oferenta do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi 
i umieszczenia go na parkingu strzeżonym; 

8) zobowiązanie oferenta do dochodzenia roszczeń we własnym zakresie na drodze cywilno-
prawnej od właścicieli pojazdów. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

1) Cenę należy podać za wykonanie całości zamówienia opisanego w pkt 1. Podana w ofercie 
ceny muszą zawierać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej, zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. Ceny winny być określone w złotych 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Cenę ofertową dotyczącą opłat za usunięcie pojazdów i przechowywanie na parkingu 
strzeżonym należy przedstawić jako cenę brutto. 

3) Do porównania ofert zamawiający przyjmuje podaną łącznie wartość brutto za usunięcie 
pojazdów oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. 

9. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena, za realizację całego zamówienia: 100%. 
Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 
gdzie: 
aa – najniższa cena ofertowa  
ab – cena oferty badanej 
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 
wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną. 

 



 

 

11. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -
„Formularz ofertowy” - zał. Nr 1 do zaproszenia do składania ofert,  

2) ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 
1000 w siedzibie zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 w Biurze Obsługi 
Klienta, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego,  

3) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz 
napis: Oferta na zadanie pn. „Holowanie i parkowanie pojazdów”, 

4) oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie nie będzie rozpatrywana, 

5) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem upływu do jej składania. 

12. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego, 
pokój nr 115. 

13. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach:  
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu,  
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia; 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców drogą e-mail. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy  
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 
że:  

• administratorem Państwa danych osobowych jest ZARZĄD Powiatu Krapkowickiego z siedzibą 
w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk 
Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest  
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 



 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiadają Państwo: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Państwu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

W załączeniu: 

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1. 
Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2. 
 
Dorota Woźnica 
 
 
.................................................. 
(podpis osoby przygotowującej) 

 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla  

Wicestarosta Krapkowicki 
       ………………..……………………………………………….  
                (podpis zamawiającego) 
 
 
 

Krapkowice, dnia 8 marca 2019 r. 


