
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Siedziba: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
REGON- 472057649 NIP 725-18-38-572

RGRiOŚ. 272.2.4.2020
Łódź, dnia 31.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU
USUWANIA l PARKOWANIA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG POWIATU

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W MYŚL ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU
DROGOWYM

prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia o wartości
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., póz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, do
którego nie stosuje się procedur określonych w ww. ustawie.

l. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łódzki Wschodni
ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
tel. (42) 205 03 04; fax: (42) 632 93 11; e-mail: Dowiat@lodzkiwschodni.Dl

II. OPIS PRZEDMIOTU l ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg powiatu łódzkiego wschodniego
i ich przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130 a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 110).
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:

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,
załadunek, transportowanie i wyładunek pojazdów lub ich części w ruchu ciągłym
tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
usuniecie pojazdu lub jego części na strzeżony parking Wykonawcy,
zabezpieczenie pojazdu lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą
w czasie transportu na wskazany parking,
przechowywanie pojazdów oraz składowanie części na strzeżonym parkingu
Wykonawcy,
zapewnienie, w trakcie obowiązywania umowy całodobowej łączności (przy użyciu
telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania
dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi,
przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za usuwane i przechowywane
pojazdy lub składowanie ich części w trakcie świadczenia usługi,
przyjęcie zobowiązania dotyczącego nie ujawniania informacji pozyskanych w wyniku
świadczenia usługi osobom trzecim w formie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Uwaga:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług pomocy drogowej, w tym podnoszenia pojazdów
przewróconych i wyciąganie pojazdów z rowów.
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Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 50118000-5, 98351100-9

III. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

IV. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

V. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zamówienie obejmuje realizację usług w okresie od 2 kwietnia 2020 r. do terminu
wyczerpania limitu zobowiązania określonego w kwocie 124 862,44 zł (brutto), lecz nie
dłużej niż do l kwietnia 2023 r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r.póz. 2140 z późn. zm.),

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

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 3,5 t.- l szt.
pojazd z platformą do transportu pojazdów o dcm do 3,5 t. lub przyczepą lawetą -
Iszt.

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, z co najmniej pięcioma
miejscami postojowymi, w tym jednym przystosowanym do postoju samochodów
ciężarowych, zlokalizowanym w promieniu do 50 km od najdalej położonego punktu
powiatu łódzkiego wschodniego,

3. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.

VII. 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,

5) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów jakimi dysponuje
Wykonawca (Załącznik Nr 3),

6) dokumenty potwierdzające prawo Wykonawcy do dysponowania w/w pojazdami,
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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,

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
Ocena spełnienia warunków nastąpi wg formuły: „spełnia" - „nie spełnia".
Z ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

VIII. 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.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
l) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
2) Ofertę sporządza się na piśmie pod rygorem nieważności.
3) Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
4) 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.

5) 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.

6) Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane
przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7) 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.

8) 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
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wschodniego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym", koperta
wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

X. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-113 Łódź,
ul. Sienkiewicza 3, VI piętro, pokój 610, w godzinach 8°° - 1530. Termin składania
ofert upływa w dniu 10 lutego 2020 r. o godzinie 9°°.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

XII. PODWYKONAWSTWO:
Wskazanie podwykonawcy powinno nastąpić w formularzu oferty wraz ze
wskazaniem części zamówienia, które będzie realizowane przez podwykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy części zamówienia
w zakresie dotyczącym usługi parkowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia usługi usuwania pojazdów
podwykonawcy. Podwykonawca może świadczyć usługi usuwania pojazdów jedynie
w przypadku, gdy spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt VII ppkt 3-6,
8 oraz 10 niniejszego ogłoszenia (należy dołączyć stosowne oświadczenie).

XIII. INFORMACJE DODATKOWE:
l) W 2019 r. z dróg powiatu łódzkiego wschodniego zostały usunięte 44 pojazdy, w

tym:
rower lub motorower O
motocykl (w tym skuter): 2
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51
(w tym czterokołowiec i ciągnik rolniczy): 18
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: 24
pojazd przewożący ładunek niebezpieczny: O

2) Spośród usuniętych w 2019 r. pojazdów odebrano z parkingu 39 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":
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rower lub motorower:

motocykl (w tym skuter):
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
(w tym cztero kołowi ec i ciągnik rolniczy):
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 - 7,5 t:
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 -161:
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161:
pojazd przewożący ładunek niebezpieczny:

0,25
0,50

1,00
1,25
1,50
2,00
5,00

6) Dla celów obliczenia ceny oferty i porównania ofert Zamawiający przyjmie
wartości:
- dla usuwania 40 km

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

przechowywanie pojazdu.
8) Z dniem zawarcia umowy obowiązkiem Wykonawcy jest przetransportowanie

pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na dotychczasowym parkingu
strzeżonym na parking strzeżony Wykonawcy; wynagrodzenie Wykonawcy
za transport pojazdów wyliczony zostanie wg zasady określonej w pkt 3).

9) Wynagrodzenie Wykonawcy za przechowywanie pojazdów, o których mowa
w pkt 8) zostanie wyliczone wg zasady określonej w pkt 4) począwszy od dnia
zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu.

10) Zestawienie pojazdów objętych obowiązkiem, o którym mowa w pkt 8) stanowić
będzie załącznik do umowy.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Zbigniew Burzyński - nrtel. (42) 205 03 06
Czesław Kubiak - nr tel. (42) 205 03 04
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00.

Załączniki:
l. Formularz oferty.
2. Formularz cenowy.
3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje

Wykonawca.
4. Projekt umowy.
5. Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna.

ZATWIERDZIŁ:

)
STAftOSTA

;

NAFZI^LNiK W^'Ł'.\ŁV
..ozwoju GOŚ]

Rolnictwa i Oqjrf^^-odowieka

wv Bunyńskiinż.

k^pala

5




