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Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Stra2acka 68, 19-200 Grajewo zwraca siq
z pro(bq o zlo2enie oferty cenowej na zadanie pn.: ,,Swiadczenie uslug usuwania pojazd6w
z terenu powiatu grajewskiego oraz prowadzenia parkingu strzeionego dla usuwanych
pojazd6w zgodnie z ustawq Prawo o ruchu drogowym , w roku 2OLl ."
I.ZAMAWrAJACY

Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Stra2acka 68, l9-2OO Grajewo
tel. (086) 273 84 63, fax. 2-13 84 62
www. bip.starostwograjwo. Pl
e-mail :sta rostwograjewo@ poczta.onet.pl

2. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

przedmiotem zam6wienia

jest

Swiadczenie ustug usuwania pojazd6w

z

d169

iulic

znajdujqcych sie na terenie powiatu grajewskiego i umieszczanie ich na parkingu strze2onym

- zgodnie z art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 t. - Prawo o ruchu drogowym (Dz' U'

z

2Ol2 r., poz. LL37 z p6in. zmianami). Zaktadana iloSi usuwanych oraz przechowywanych
pojazd6w, a takze czas ich przechowywania stu2q jedynie do cel6w por6wnania ofert. Zakres
zam6wienia nie jest zaleiny od woli zamawiajqcego lecz od podmiot6w uprawnionych do

wydawania dyspozycji usuniqcia pojazdu

iod

woli wiasciciela pojazdu do odebrania go

z

parkingu.
1. Swiadczenie uslug obejmuje w szczeg6lnoici:

1) przyjqcie zlecenia na przystanie pojazdu holujqcego wydanego przez funkcjonariusza
Policji lub pracownika uprawnionego podmiotu,

2) dojazd do wskazanego miejsca w czasie nie dlu2szym nii 50 minut od chwili wydania
dyspozycji,

3) protokolarne przejqcie pojazdu od funkcjonariusza Policji lub pracownika uprawnionego

podmiotu, zaladunek, dojazd najkr6tszq drogq na parking wskazany przez Zamawiajqcego,

4) nale2yte zabezpieczenie pojazdu przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzie2q w
czasie tra nsportu,

5)

wyladunek pojazdu, czq6ci pojazdu

w

miejscu wskazanym przez upowa2nionego

pracownika parkingu,
6) protokolarne przekazanie pojazdu upowa2nionemu pracownikowi parkingu.

2. Przedmiotowe uslugi realizowane bqdq w miarq potrzeb na podstawie zlecei w formie

dyspozycji usuniqcia pojazdu przekazywanych Wykonawcy drogq telefoniczna
potwierdzonych

w formie

pisemnej przez funkcjonariusza Policji

lub

pracownika

uprawnionego podmiotu.
3. Wykonawca zobowiqzany bqdzie do (wiadczenia uslug przez 24 godziny na dobq, kaidego
dnia obowiqzywania umowy.

4. Wykonawca zobowiqzany bqdzie od dnia podpisania umowy

i

przez caly okres jej

obowiqzywania posiadad oplaconq polisq ubezpieczeniowq od od powiedzialno6ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnoici gospodarczej zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na

kwotq nie mniejszq

nii

100 000,00 PLN a w przypadku jej braku posiadai inny dokument

potwierdzajqcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno(ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoici zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia.

6. Wykonawca ponosii bqdzie pelnq odpowiedzialno6d za powierzony pojazd od chwili
protokolarnego przyjqcia pojazdu od funkcjonariusza Policji lub pracownika uprawnionego
podmiotu do momentu przekazania pojazdu upowa2nionemu pracownikowi parkinBu.
7. Wykonawca ponosi od powiedzialnoii za utratQ lub uszkodzenie holowanego pojazdu, za(

w przypadku zaistnienia szkody w powierzonym mieniu, wykonawca na sw6j koszt lub w
ramach polisy ubezpieczen iowej, odtworzy uszkodzonq wtasnoid lub wyplaci stosowne
odszkodowanie.

8.

Zakres podstawowych czynno6ci wchodzqcych

holowanie obejmuje:

w sklad kaidorazowego

zlecenia na

1) Przyjqcie zlecenia od funkcjonariusza Polic.ii lub pracownika uprawnionego podmiotu.

2\ Dojazd holownika w okre5lonym czasie do wskazanego przez jednostkq zlecajqcq miejsca
postoju pojazd u.
3) Zaladunek pojazdu na pojazd holujqcy, bez wzglqdu na warunki atmosferyczne, porq dnia

lub nocy, utrudnienia wynikajqce z uksztattowania terenu lub zabudowy oraz spoza drogi.
Dotyczy r6wniei prac zwiEzanych z zebraniem wszystkich element6w wskazanych przez
fu

nkcjonariuszy, kt6re oddzielily siq od pojazdu w trakcie zdarzenia

i

umieszczenie ich na

lawecie oraz uporzqdkowanie po zdarzeniu miejsca zdarzenia za wyjqtkiem neutralizacji
substancji chemicznych ilatwopalnych np. oleju, paliwa.

4) Holowanie (przew6z) pojazdu na parking wskazany w umowie.

5) Rozladunek pojazdu na parkingu wskazanym w umowie wraz z jego protokolarnym
przyjqciem przez upowa2nionego pracownika parkingu.
9. Wykonawca zobowiqzany bqdzie do:

1) Calodobowej gotowosci do przyjqcia iwykonania zlecenia - r6wnie2 w niedziele iiwiqta.

2) Stawienia siq w gotowo6ci do usuniqcia iprzemieszczenia pojazdu (pojazd6w) w ka2dym

miejscu na terenie powiatu grajewskiego, przy czym czas reakcji, liczony od momentu
powiadomienia przez funkcjonariusza Policji lub pracownika uprawnionego podmiotu o
konieczno6ci holowania wskazanego pojazdu na teren parkingu do chwili przyjazdu pojazdu
holujqcego na miejsce wezwania, nie mo2e byi dlu2szy ni2 50 minut.

3) Odstapienia od

usuniQcia pojazdu

na polecenie podmiotu, kt6ry wydal

dyspozycjq

usuniQcia pojazdu w przypadku ustania przyczyn jego usuniqcia.

4)

Zapewnienia 6rodk6w transportowych, urzqdzeri

przeznaczonych

do usuwania i

oraz sprzetu

pomocniczego

przemieszczenia pojazd6w odpowiadajqcych warunkom

okreflonym w rozporzadzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunk6w technicznych pojazd6w oraz zakresu ich niezbqdnego wyposaienia (Dz. U.

z

2015r.,po2.305 z p6zn. zm.l.

4) W przypadku nie posiadania wlasnego sprzQtu powierzenia wykonania uslugi holowania
podwykonawcy,

5)

Zapewnienia calodobowej lqcznoSci

kom6rkowych

przy u2yciu telefon6w stacjonarnych

w celu umo2liwienia przekazywania dyspozycji w

lub

kaidym momencie

Swiadczenia uslugi.

6) Zabezpieczenia pojazdu

i

ladunku,

w

przypadku gdy taki znajduje sig na pojeldzie

holowanym przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzie2q w czasie transportu na parking
wskazany w umowie.

7) Swiadczenia uslugi objqtej umowq zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, w szczeg6lnoSci
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i Rozporzqdzen

ia

mi wydanymi na podstawie tej

ustawy.

8) Zachowania stawek kwotowych brutto za usuniqcie pojazdu wymienionych w umowie w
okresie trwania umowy.

g)podana w ofercie wysokoSci koszt6w

w przypadku odstqpienia od usuniqcia pojazdu w

sytuacji, gdy ustaly przyczyny jego usuniqcia,

jeili wydanie

dyspozycji usuniqcia pojazdu

spowodowato powstanie takich koszt6w w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 130a ust. 2a
ustawy z dnia 20 czerwca 7997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2Ot2 r., poz' L737

poi. zmianami). wysoko(i tych koszt6w nie mo2e przekracza(.50% stawki kwotowej

z

za

usu niQcie pojazd u.

1o)Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2 uslugq transport pojazd6w przechowywanych

na

parkingu wykonawcy 6wiadczqcego uslugq usuwania pojazd6w

na

podstawie

dotychczasowej umowy z Zamawiajacym na wlasny parking oferenta.
szACUNKOWA tLOSa POJAZDOW PRZEZNACZONYCH DO USUWANIA
NA PARKINGU W ROKU 2016:

rower lub motorower- 15 szt.,
motocykl - 10 szt.,
pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej (dalej dmc) do 3,5 t- 100 szt.,
pojazd o dmc powy2ej 3,5 t do 7,5- 5 szt.,
pojazd o dmc powy2ej 7,5 t do 16 t - 5 szt.,

I

PRZECHOWYWANIA

pojazd o dmc powy2ej 16 t- 20 szt.,
pojazd przewo2qcy materialy niebezpieczne- 5 szt.,

Transport pojazd6w z parkingu dotychczasowego wykonawcy ustug usuwania pojazd6w na

wlasnyparking-5szt.
Zamawiajqcy wymaga, aby zam6wienie bylo wykonywane sukcesywnie

w miarq potrzeb

zgtaszanych przez Zamawiajqcego w okresie od dnia 01.01.20L7r. do - 3I.L2.2OL7 r.

3.OPIS KRYTERI6W WYBORU WYKONAWCY

ZamawiajEcy przy wyborze oferty najkorzystn iejszej bqdzie kierowal sie jedynym kryterium
,,cena" - najni2sza cena tj. warto66 brutto dla calo(ci przedmiotu zam6wienia. Cena za

wykonanie zam6wienia jest cenE ryczattowq i obejmuje wszystkie niezbqdne do calkowitego
i efektywnego wykonania zam6wienia.
Waga kryterium: najni2sza cena

-

100%

4. WARUNKI REALIZAOI ZAMOWIENIA
Po wyborze

oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy zlo2y zam6wienie

u Wykonawcy.

5. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

Termin wykonania zam6wienia -od dnia 01 stycznia 2017r do dnia 31grudnia2Ol7 r.
6. SPOS6B PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ITERMIN PRZYSYIANIA OFERT

Ofertq nale2y zloiyi w terminie do dnia 08 grudnia 2016 r. pisemnie na adres Starostwo
Powiatowe w Grajewie, ul. Stra2acka 68, 19-200 Grajewo lub e-mailem na adres:
sta rostwograiewo@ poczta.onet. pl lub faxem na numer 86 273 84 62.

Zatqczniki:
1. Formularz oferty
2. Wz6r umowy

-

-

zalacznik nr 1,

zalEcznik nr 2.

