
Łódź, dnia 2 sierpnia 2022r.
IRiD.272.2.1.2022

Zapytanie ofertowe

l. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3
Tel. 42 633 71 91

II. TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia o wartości
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.póz. 1129 z późn. zm.) określonego w art. 2 ust. l pkt l,
do którego nie stosuje się procedur określonych w ww. ustawie oraz w związku z Uchwałą
Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota
130.000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. hl. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza
do złożenia oferty na: „Wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg powiatu łódzkiego
wschodniego i ich przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym."//

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 50118000-5, 98351100-9

IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
l. Wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg powiatu łódzkiego wschodniego

i ich przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. póz. 988 z późn.
zm.).

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności:
a) dojazd do wskazanego miejsca oraz podjęcie czynności związanych

z załadunkiem pojazdu lub jego części w czasie nie dłuższym niż 60 minut licząc
od momentu przyjęcia dyspozycji,

b) załadunek, transportowanie i wyładunek pojazdów lub ich części w ruchu ciągłym
tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,

c) usuniecie pojazdu lub jego części na strzeżony parking Wykonawcy,
zabezpieczenie pojazdu lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem,
kradzieżą w czasie transportu na wskazany parking,

d) przechowywanie pojazdów oraz składowanie części pojazdów na strzeżonym
parkingu Wykonawcy do czasu odbioru pojazdu przez osobę uprawnioną,

e) w przypadku nieodebrania pojazdu, po upływie 3-miesięcznego okresu
przechowywania pojazdu. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia
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Wykonawcy przewozu pojazdu na wskazane przez Zamawiającego miejsce.
Należność za ww. przewóz pojazdu zostanie obliczona zgodnie z zasadami
określonymi w pkt. XVI, ust. 3,

f) W przypadku nieodebrania pojazdu przez okres 3 miesięcy od dnia jego
usunięcia. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego
i podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego
dnia po upływie trzymiesięcznego okresu przechowywania pojazdu.

g) zapewnienie, w trakcie obowiązywania umowy całodobowej łączności (przy
użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia
przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi,

h) przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za usuwane
i przechowywane pojazdy lub składowanie ich części w trakcie świadczenia
usługi,

i) przyjęcie zobowiązania dotyczącego nie ujawniania informacji pozyskanych
w wyniku świadczenia usługi osobom trzecim w formie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych,

j) prowadzenie ewidencji otrzymanych dyspozycji usunięcia pojazdów, ewidencji
usuniętych pojazdów i ewidencji pojazdów odebranych i nieodebranych
z parkingu, oraz umożliwienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego wglądu
do tej ewidencji,

k) comiesięcznego naliczania opłaty za przechowywanie usuniętych pojazdów
i nieodebranych z parkingu przez uprawnioną osobę.

l) Wykonawca będzie wykonywał usługi respektując wzory dyspozycji i zezwoleń
zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może
zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających
prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r.póz. 2285).

Uwaga:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług pomocy drogowej, w tym podnoszenia pojazdów
przewróconych i wyciąganie pojazdów z rowów.

V. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

VII. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
l. Przewidywany okres realizacji zamówienia - od dnia l września 2022 r. do terminu

wyczerpania limitu w kwocie 115 817,08 zł/netto (142 455,01 zł/brutto), lecz nie dłużej
niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:

l. posiadał odpowiednie uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego
(zaświadczenie lub licencja), wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2022 r. póz. 180 z późn. zm.),

2. posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
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3.

a) dysponował kierowcą(-ami) uprawnionymi do transportowania pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg,

b) posiadał sprawne technicznie pojazdy przystosowane do transportowania pojazdów
odpowiednio:

- pojazd z wciągarką do wciągania pojazdów o dcm do 3,51 -1 szt.
- pojazd z platformą do transportu pojazdów o dcm do 3,5 t lub przyczepą lawetą - l szt.
- pojazd do usuwania pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, autobusów,
ciągników rolniczych - l szt.
c) dysponował ogrodzonym i oświetlonym parkingiem monitorowanym lub
z całodobowym dozorem wykonywanym przez dozorcę, wyposażonym w co najmniej
25 miejsc postojowych, w tym 3 przystosowane do postoju samochodów ciężarowych,
zlokalizowanym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w promieniu do 50 km
od najdalej położonego punktu powiatu łódzkiego wschodniego,
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:
l. Dla celów obliczenia ceny oferty i porównania ofert Zamawiający przyjmie wartości:

- dla usuwania: 40 km (dojazd na miejsce odbioru pojazdu oraz transport na parking
Wykonawcy),

- dla przechowywania: 20 dób pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51.
2. Przy równej cenie ofert, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną za przechowywanie

pojazdu.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie

dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
4. Ocena spełnienia warunków nastąpi wg formuły: „spełnia" - „nie spełnia".
5. Z ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

X. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Informacji dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez Panią Karolinę Najder i Pana
Krzysztofa Pietrzko pod numerem telefonu 42 205 03 04 w godz. 8:00 do 15:30 lub za pomocą
poczty elektronicznej: k.naider@lodzkiwschodni.pl; k.pietrzko@lodzkiwschodni.pl.

XI. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2022 r.
do godziny 14:00 osobiście w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, VI piętro, pokój 606.

XII. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
l. wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr l),
2. wypełniony formularz cenowy (Załącznik Nr 2),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informujący o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru,

4. kserokopia licencji lub zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu
drogowego,
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5. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów jakimi dysponuje Wykonawca
(Załącznik Nr 3),

6. dokumenty potwierdzające prawo Wykonawcy do dysponowania w/w pojazdami,
7. dokument potwierdzający prawo Wykonawcy do dysponowania działką (działkami),

na których zlokalizowany jest parking (parkingi),
8. oświadczenie o dysponowaniu kierowcą(-ami) uprawnionymi do transportowania

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg,
9. polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
10. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa albo

innych dokumentów załączonych do oferty,
klauzula - obowiązek informacyjny (Załącznik Nr 5)11.

XIII.
l.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
//

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
Ofertę sporządza się na piśmie pod rygorem nieważności.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Forma oferty powinna zapewniać pełną czytelność jej treści. Treść oferty musi
odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. Zaleca się, aby wszystkie karty składające się
na ofertę były spięte w jedną całość, a każda karta oferty oraz załączniki były
ponumerowane. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Oferta musi być podpisana
przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie usług będących przedmiotem
przetargu ofertę podpisuje wyznaczony przez nich pełnomocnik.
Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane przez
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie.
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, które
będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany na wstępie. Koperta
zewnętrzna powinna posiadać oznaczenie oferta na: „Wykonanie usług z zakresu
usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu łódzkiego wschodniego w
myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym", koperta wewnętrzna powinna
posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

XIV. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW:
Zamawiający w przypadku braku lub błędu w oświadczeniach i dokumentach wymienionych
w punkcie VII ppkt 3-10 niniejszego ogłoszenia wezwie Wykonawcę jeden raz
do uzupełnienia w/w oświadczeń i dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie.
W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni w/w dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym
terminie lub uzupełnione dokumenty zwierać będą błędy, jego oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z wymogami ogłoszenia.
Formularz oferty i formularz cenowy nie podlegają uzupełnieniu.

8.
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XV. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
l. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę

adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim
Wykonawcom za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Umowa zawarta zostanie na czas określony od dnia 01 września 2022 r. do wyczerpania

limitu w kwocie 115 817,08 zt/netto (142 455,01 zł/brutto), lecz nie dłużej niż do dnia
31 sierpnia 2023 r.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE:
l. W 2021 r. z dróg powiatu łódzkiego wschodniego zostało usuniętych 46 pojazdów,

w tym:
- rower lub motorower: O
- motocykl (w tym skuter): l
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
(w tym czterokołowiec i ciągnik rolniczy): 19
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 - 7,5 t: O
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 - 161: O
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161: 25
- pojazd przewożący ładunek niebezpieczny: l

2. Spośród usuniętych w 2021 r. pojazdów odebrano z parkingu 40 pojazdów, wobec
pozostałych pojazdów wszczęta jest procedura sądowego orzeczenia jego przepadku
na rzecz Powiatu.

3. Zamawiający przewiduje obliczanie należności za usunięcie pojazdu jako iloczyn liczby
kilometrów (wg wskazań licznika) przebytych przez zestaw holowniczy w związku
z wykonaniem dyspozycji usunięcia pojazdu i oferowanej w formularzu cenowym stawki
opłaty (netto) powiększonej o należny podatek VAT (bez względu na współczynnik
kategorii pojazdu).

4. Zamawiający przewiduje obliczanie należności za przechowywanie pojazdów
na parkingu strzeżonym Wykonawcy jako iloczyn liczby dni przechowywania pojazdu
na parkingu strzeżonym, współczynnika kategorii pojazdu „A" oraz oferowanej
w formularzu cenowym stawki opłaty (netto) za każdą rozpoczętą dobę parkowania
powiększonej o należny podatek VAT.

5. Ustala się następujące współczynniki kategorii pojazdu „A":
- rower lub motorower: 0,25
- motocykl (w tym skuter): 0,50
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51
(w tym czterokołowiec i ciągnik rolniczy): 1,00
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 - 7,5 t: 1,25
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 - 161: 1,50
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161: 2,00
- pojazd przewożący ładunek niebezpieczny: 5,00
- hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 0,25

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania
przyczyny.
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Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Krzysztof Pietrzko - w/z Naczelnika, Inspektor w Wydziale Inwestycji Rozwoju i Dróg: nr tel.
(42) 205 03 04
Karolina Najder-specjalista w Wydziale Inwestycji Rozwoju i Dróg: nrtel. (42) 205 03 04
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00.

Załączniki:

l) Formularz ofertowy (Załącznik Nr l),
2) Formularz cenowy (Załącznik Nr 2),
3) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów jakimi dysponuje

(Załącznik Nr 3)
4) Klauzula - obowiązek informacyjny (Załącznik Nr 4)

ZATWIERDZIŁ:
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