
Ogłoszenie nr 626719-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.  

Powiat Krapkowicki:  
Usuwanie pojazdów (z wyłączeniem 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.) oraz 

prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym przechowywane będą usunięte pojazdy 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  
Nazwa projektu lub programu  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych  
Nie  
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Krapkowicki, krajowy numer identyfikacyjny 53141253300000, ul. ul. 
Kilińskiego  1 , 47-303  Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 074 300, e-mail 
inwestycje@powiatkrapkowicki.pl, faks 774 074 332.  
Adres strony internetowej (URL): www.powiatkrapkowicki.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 



członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL)  
Tak  
www.bip.powiatkrapkowicki.pl  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Tak  
www.bip.powiatkrapkowicki.pl  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem  
Adres:  
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie 
są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie pojazdów (z wyłączeniem 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.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym 
przechowywane będą usunięte pojazdy  
Numer referencyjny: IM.272.10.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów (z wyłączeniem 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.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym 
przechowywane będą usunięte pojazdy. 2. Świadczenie usług odbywać się będzie całodobowo, przez 7 
dni w tygodniu (także w święta). 3. Dopuszcza się możliwość zmiany liczby i rodzaju zdarzeń zaistniałych 
w czasie realizacji umowy w stosunku do założonej w siwz pod warunkiem, że łączna wartość faktycznego 
zobowiązania finansowego Zamawiającego nie przekroczy wartości określonej w § 5 ust. 1 istotnych 
postanowień umowy. 1) szacunkowa ilość pojazdów przeznaczonych do usunięcia z drogi: ok. 136 szt. 
pojazdów, w tym: L.p. Rodzaj pojazdu Szacunkowa ilość usuniętych pojazdów 1 2 3 1 Rower lub 
motorower 8 2 Motocykl 8 3 Pojazd o d.m.c. do 3,5 t 90 4 Pojazd o d.m.c powyżej 3,5 t do 7,5 t 10 5 
Pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 t do 16 t 10 6 Pojazd o d.m.c. powyżej 16 t 10 2) szacunkowy czas 
przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu: ok. 3110 dób, w tym: L.p. Rodzaj pojazdu 
Szacunkowa łączna ilość dób przechowywania pojazdów 1 2 3 1 Rower lub motorower 15 2 Motocykl 15 
3 Pojazd o d.m.c. do 3,5 t 2780 4 Pojazd o d.m.c powyżej 3,5 t do 7,5 t 100 5 Pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 
t do 16 t 100 6 Pojazd o d.m.c. powyżej 16 t 100 4. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w 
zakresie usuwania pojazdów należy: 1) współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wydania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, wymienionymi w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym, 2) przyjmowanie każdego zlecenia usunięcia pojazdu na podstawie dyspozycji 
usunięcia pojazdu wydanej w formie pisemnej lub ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W 
przypadku wydania dyspozycji ustnie wymaga ona niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. 
Dyspozycja usunięcia pojazdu powinna być przyjmowana na wzorze określonym w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia 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 prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2285), 3) dojazd do miejsca 
zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 min, 4) dojazd do miejsca zdarzenia i odstąpienie od usunięcia 
pojazdu, jeżeli ustaną przyczyny jego usunięcia, 5) załadunek pojazdu i jego części, jeżeli zostały 
oddzielone od pojazdu oraz zabezpieczenie pojazdu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie 
przemieszczania go na parking Wykonawcy, 6) uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadów, tj. szkła, 
metalu i innych (bez ładunku, który znajdował się na pojeździe), jeżeli czynności te nie wymagają użycia 
dodatkowego specjalistycznego sprzętu, niż wymaganego do realizacji przedmiotu umowy, 7) holowanie 
oraz przewóz pojazdu na parking Wykonawcy, 8) rozładunek i ustawienie pojazdu na parkingu 
Wykonawcy, 9) wykonywanie usługi z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych spełniających warunki 
określone w rozporządzeniu 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. 
zm.), w liczbie, co najmniej 1-go pojazdu typu laweta przystosowanego do usuwania i przemieszczania 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz co najmniej 1-go pojazdu przystosowanego do 
usuwania i przemieszczania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, wyposażonego w 
wyciągarkę, zapewniające możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia i holowania każdego rodzaju 
pojazdu i każdego miejsca w granicach administracyjnych Powiatu Krapkowickiego w ramach realizacji 
zamówienia, 10) posiadanie przez cały okres trwania umowy aktualnej oraz opłaconej polisy 
ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie od prowadzonej działalności w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej do wysokości 100.000,00 zł. 5. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w 
zakresie usługi przechowania pojazdów należy: 1) przechowywanie pojazdu na parkingu Wykonawcy, 
który spełnia następujące warunki: parking o nawierzchni utwardzonej, trwale ogrodzony, oświetlony, 
całodobowo zabezpieczany w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer lub dozorowany 



przy pomocy osób dozorujących, zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd bez zezwolenia 
osoby dozorującej, posiadający dojazd drogą publiczną bez ograniczeń tonażowych oraz którego 
parametry umożliwiać będą 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, 2) zabezpieczenie pojazdu na parkingu Wykonawcy przed 
uszkodzeniem, kradzieżą oraz dewastacją, w sposób niezagrażający środowisku, 3) przechowywanie w 
zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów oddzielonych od 
pojazdu, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdu, 4) wydanie 
pojazdu osobie uprawnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu na odbiór pojazdu z 
parkingu strzeżonego, osobie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w 
pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe na następujących zasadach: 
a) wydanie pojazdu następuje po otrzymaniu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, 
którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. (jeżeli wydanie takiego zezwolenia wymagane jest przepisami 
prawa) oraz dowodu wniesienia opłaty za usunięcie oraz przechowywanie pojazdu, jeżeli opłata ta 
została uiszczona, b) wydanie pojazdu następuje na podstawie potwierdzenia wydania pojazdu z 
parkingu, c) na Wykonawcy ciąży obowiązek poprawnej weryfikacji otrzymanego dowodu wpłaty w 
zakresie wielkości kwoty oraz numeru rachunku bankowego Zamawiającego, a w przypadku jego nie 
otrzymania poprawnego wyliczenia należnej opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz ujęcia jej 
na potwierdzeniu wydania pojazdu z parkingu, d) na potwierdzeniu wydania pojazdu z parkingu należy 
ująć również różnicę (niedopłatę) wynikającą z weryfikacji otrzymanego dowodu wpłaty za usunięcie i 
przechowywanie pojazdu, e) przy wyliczeniu należnej opłaty Wykonawca musi uwzględnić aktualne 
stawki obowiązujące w tym zakresie, określone w uchwale Rady Powiatu Krapkowickiego. 5) niezwłoczne 
dostarczenie Zamawiającemu (fax nr: 77 4074359 lub 77 4074380) kopii otrzymanej przez Wykonawcę 
dyspozycji usunięcia pojazdu oraz kopii wydanego przez Wykonawcę potwierdzenia wydania pojazdu z 
parkingu, 6) powiadomienie Starosty Krapkowickiego, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 
trzymiesięcznego okresu przechowywania pojazdu, o nieodebraniu pojazdu z parkingu Wykonawcy, 7) 
umożliwienie upoważnionym przez Zamawiającego osobom dokonywania oględzin przechowywanego 
pojazdu, 8) prowadzenie ewidencji usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz udostępnienie jej w 
każdej chwili na potrzeby Zamawiającego, 9) umożliwienie upoważnionym przez Zamawiającego osobom 
przeprowadzenie kontroli, celem weryfikacji zgromadzonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz 
prowadzonej ewidencji związanej z realizacją umowy, a także kontroli parkingu oraz ilości posiadającego 
sprzętu specjalistycznego zgłoszonego Zamawiającemu, 10) prawidłowe zabezpieczenie 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, 11) na pisemne zlecenie 
Zamawiającego nieodpłatne przewiezienie na parking wskazany przez Zamawiającego pojazdu, który 
przechowywany był na parkingu Wykonawcy przez okres minimum 3 miesiące, licząc od dnia jego 
usunięcia. 6. Wymagania stawiane wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia publicznego: 1) 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia. 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3) Wymagana jest należyta staranność przy 
realizacji zamówienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz 
wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje: 1) możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 2) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których 
mowa w art. 151 a) ustawy Pzp, 3) zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej siwz, 4) zawarcia umowy ramowej, 5) ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów, 6) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia tj. czynności polegających na: • dojeździe do miejsca zdarzenia w czasie 
wskazanym w ofercie, liczonym od otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez podmiot 



uprawniony zgodnie z art. 130a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, • usuwaniu pojazdów z dróg, • 
załadunku, rozładunku oraz innych czynności związanych z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu z lawety, 
• holowaniu i przewozie pojazdu na parking, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy również 
podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na 
podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i 
przewidziane z tego tytułu sankcje określono w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. 
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu 
realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed 
zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 
1)art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia 
pracownika za wynagrodzeniem UWAGA: Weryfikacja wymogu zatrudnienia w oparciu o przepisy art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) została 
opisana w istotnych dla stron postanowieniach umowy § 11 Czynności nadzoru nad wykonywaniem 
przedmiotowych usług realizowane przez personel wykonawcy, nie podlegają rygorowi zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę.  
II.5) Główny kod CPV: 50118110-9  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

98351100-9 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów)  
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2021-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wygaśnięcia umowy 
w przypadku, kiedy wydatki związane z jej realizacją osiągną maksymalną nominalną wartość 
zobowiązania o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważną licencję na 
wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy, zezwolenie na wykonywanie zawodu 



przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym rzeczy lub licencję wspólnotową wydaną na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dz. U. z 2019 r. poz. 
2140 z późn. zm.)  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje urządzeniami 
technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, w tym: a) wykonał 
należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę realizowaną w ramach 
jednej umowy trwającej nie mniej niż 6 miesięcy, polegającej na usuwaniu pojazdów z dróg, o wartości 
nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto. Przez wykonanie usługi Zamawiający rozumie: doprowadzenie do 
wystawienia dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi. W przypadku gdy Zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. b) dysponuje urządzeniami technicznymi 
dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, w tym: - minimum 1 pojazdem typu 
laweta przystosowanym do usuwania i przemieszczania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony, - minimum 1 pojazdem przystosowanym do usuwania i przemieszczania pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z wyciągarką, - parkingiem o nawierzchni 
utwardzonej, trwale ogrodzony, oświetlony, całodobowo zabezpieczany w postaci wewnętrznego 
monitoringu przy pomocy kamer lub dozorowany przy pomocy osób dozorujących, zamykany w sposób 
uniemożliwiający wjazd i wyjazd bez zezwolenia osoby dozorującej, posiadający dojazd drogą publiczną 
bez ograniczeń tonażowych oraz którego parametry umożliwiać będą 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.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją 
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 



wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kompetencji lub uprawnień: koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykaz 
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowana tym zasobami, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; Ww. wykaz musi zawierać dokładną listę wraz z opisem 
wyposażenia (tj. opis parametrów technicznych pojazdów, opis parkingu oraz jego adres) Uwaga: w 
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VIa 
ust. 2 (propozycja zobowiązania - załącznik Nr 7 do siwz)  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymagane postanowieniami 
rozdziału VI ust. 1 siwz; 3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 



ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii; 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał 
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  



Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 
jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych 
w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

Odległość drogowa parkingu od siedziby Starostwa 30,00 

termin płatności faktury 10,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
Informacje dodatkowe  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Informacje dodatkowe:  
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Zmiany 
istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji umowy, 2) zmiany przepisów 
związanych z wykonywaniem usług , 3) zmiany wynagrodzenia. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą 
nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 
i 2 w przypadku: a) przedłużenia procedury przetargowej, b) zmiany stanu prawnego, 2) w zakresie 
określonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)., c) zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana wskazana w ust. 3 pkt 2 
zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
określone w postanowieniach ust. 5-12 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od 
dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 4, do 30 dnia od dnia ich 
wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy 
zmiany, o których mowa w ust. 4 mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w szczególności: 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady 
kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz 
przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych 
założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 
ubezpieczeń, 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na wysokość kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę, 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 4) wykazanie, że wnioskowana zmiana umowy skutkować będzie 
odpowiednią zmianą wynagrodzenia. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, 



Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 7-9. 7. W terminie 1 miesiąca od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego 
uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do 
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 8. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko 
wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – 
wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 
pism dla Wykonawcy. 9. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony 
podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia 
aneksu. 10. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w 
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów 
dokonujących zmian, o których mowa w ust. 4, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien 
zawierać, co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie 
zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku, Strony będą 
prowadziły negocjacje, w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do 
umowy. 11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu 
lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy 
zmiany, o których mowa w ust. 4, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 
Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 7-9 stosuje się odpowiednio, z 
tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 
1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 12. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji 
Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, zobowiązane są do zawarcia aneksu do 
umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów 
będących przyczyną waloryzacji. 13. W przypadku: 1) niepodjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na 
podstawie wniosku Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z 
przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, 2) niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę postanowień ust. 11, 3) nie zawarcia przez Wykonawcę aneksu do umowy 
obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych, w terminie, o 
którym mowa w ust. 12 Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-12-02, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> PLN  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 



przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” Klauzula informacyjna wynikająca z RODO 
spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy związany z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: • Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Starosta Krapkowicki 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 
publicznego, opatrzonego numerem IM.272.10.2019 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego; • 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 2019 r. poz. 1843), 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  
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