
Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego DR.272.9.2019 

 
 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu chodzieskiego oraz przechowywanie  

i zabezpieczenie ich na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.). 

 

2. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia. 
 

a. Szczegółowe wymagania w zakresie usuwania i przemieszczania pojazdów: 
 

1) przyjęcie każdego zlecenia wydanego przez uprawniony organ w trybie art. 130a ust. 1-2, 

2) dojazd do miejsca zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 minut, 

3) wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdu zadysponowanego do usunięcia           

(przed rozpoczęciem czynności związanych z usuwaniem pojazdu min. 2 fotografie), 

4) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez organ wydający dyspozycję 

usunięcia, 

5) wyciąganie pojazdu spoza drogi, o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu 

z miejsca zdarzenia, 

6) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem 

pojazdu, 

7) uprzątnięcie miejsca zdarzenia, 

8) holowanie, przemieszczanie pojazdu z miejsca zdarzenia na  parking strzeżony, 

9) protokolarne przekazanie pojazdu oraz jego elementów składowych (wyposażenia) 

osobie uprawnionej do odbioru. 

b. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego: 
 

 
 

1) całodobowy dozór parkingu, 

2) sporządzenie protokołu przyjęcia pojazdu zawierającego informacje o stanie pojazdu  

w chwili przyjęcia na parking oraz jego wyposażeniu, 

3) zabezpieczenie przechowywanych pojazdów przed zniszczeniem, 

4) umożliwienie dokonania oględzin pojazdów znajdujących się na parkingu przez 

rzeczoznawcę wyznaczonego przez Zamawiającego, 

5) wręczenia osobie uprawnionej do odbioru pojazdu karty informacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Pozostałe cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w 

projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

 

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: 
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: 

OFERTA na „Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu chodzieskiego oraz 

przechowywanie i zabezpieczenie ich na parkingu strzeżonym” w siedzibie Zamawiającego: 

Starostwo Powiatowe w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

28.11.2019r. do godz. 1000. 

2) Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do 

niniejszego zaproszenia, 

3) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy, 

4) Wszelkie poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej, 

5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

 



6) Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym cen jednostkowych za 

usunięcie pojazdu z drogi oraz cen jednostkowych za każdą dobę przechowywania pojazdu 

na parkingu strzeżonym. Informujemy, że zaproponowane ceny jednostkowe będą 

porównane z innymi ofertami wg zasad określonych w pkt. 4. Z Wykonawcą, który 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 

Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Ustala się, że składający ofertę 

pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019r. godz. 1100 w siedzibie Wydziału Dróg 

Powiatowych w Milczu, Milcz 4 pok. nr 2. 
 

4. Kryteria i sposób oceny ofert: 
1) Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty w zakresie usuwania pojazdów z dróg 

Powiatu Chodzieskiego, przechowywanie i zabezpieczenie ich na parkingu strzeżonym na 

podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  

(Dz.U. z 2018r poz.1990 ze zm.). 

2) Waga dla każdego rodzaju oferowanej usługi przyjęta w celu oceny ofert: 

• za usunięcie pojazdu z drogi suma cen jednostkowych  – waga 10%, 

Do obliczeń zostaną przyjęte niżej wymienione ilości pojazdów: 

- rower lub motorower – prognozowana ilość 1 szt., 

- motocykl – prognozowana ilość 2 szt., 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – prognozowana ilość 10 szt., 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5÷7,5t – prognozowana ilość 1 szt., 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5÷16t – prognozowana ilość 1 szt., 

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – prognozowana ilość 1 szt., 

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – prognozowana ilość 1 szt. 

 

• za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym od dnia usunięcia pojazdu z drogi 

do dnia odbioru pojazdu przez właściciela lub osobę uprawnioną; lub do czasu wygaśnięcia 

umowy, suma cen jednostkowych (ryczałtowych) za poszczególne rodzaje pojazdów – 

waga 90%,), 

Do obliczeń zostanie przyjęty szacunkowy okres przechowywania pojazdów  

tj. 3 miesiące.  
  

Zamawiający, po otwarciu ofert odczyta ceny jednostkowe za usuwanie pojazdów z drogi  

i ceny ryczałtowe za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym zaoferowane 

przez Wykonawców. 
 

Cena każdej oferty zostanie wyliczona za pomocą poniższego wzoru: 
 

Cena oferty = Σ{(cen brutto za usunięcie pojazdu x 10%) + Σ{(cen brutto za przechowywanie 

pojazdu na parkingu strzeżonym x 90%). 
 

Do porównania i oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

  najkorzystniejsza  oferta  

 C = --------------------------------------------------  x  100%  

        badana oferta 

 

  C = punkty za cenę 

 

Powyższe kryterium będzie przeliczane według następujących zasad: 
 

Oferta cenowa: 

a) oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. x 100% = 100 pkt, 

b) każda następna oferta otrzymuje pkt. za cenę według obliczania ze wzoru. 

 

 



Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę                      

na usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Chodzieskiego oraz przechowywanie i zabezpieczenie 

ich na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo          

o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1990 ze zm.) i oferta spełniać będzie wymogi 

określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

 

 

 

 

 

      Kierownik 

      Wydziału Dróg Powiatowych 

      /-/ Zdzisława Hajt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2019r.  

w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu 

2. Umowa – projekt wraz z załącznikami 

 


