ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Powiat Rzeszowski
2. Adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel: 17 8671405
fax: 17 8671963
e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
strona www: www.powiat.rzeszow.pl
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest:
1) usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg leżących na obszarze
Powiatu Rzeszowskiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w
art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz.
1990 - ze zm.),
2) prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne.
3.2. Szczegółowy zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zamówienia
został określony w projekcie umowy stanowiący integralną cześć z ofertą.
3.3. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony
jest Pan Jacek Baran – podinspektor w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie, tel. 17 8671410, adres e-mail: jacek.baran@powiat.rzeszow.pl
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
5. Warunki uczestnictwa:
5.1. Oferty mogą składać Wykonawcy świadczący specjalistyczne usługi holowniczo-transportowe
dysponujący odpowiednim parkingiem strzeżonym, ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usuwania i przemieszczania

pojazdów z dróg oraz ich przechowywania.
5.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonywanie
zamówienia,
3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zapisów
zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej oferty.
5.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na
wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego rzeczy zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2140) oraz spełnia szczegółowe warunki określone ustawą z dnia
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 382)
i dysponuje strzeżonym parkingiem spełniającym wymogi określone Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na
które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1293).
5.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1) Pojazdem przystosowanym do usuwania i przemieszczania pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t - co najmniej 1 szt.,
2) Pojazdem przystosowanym do usuwania i przemieszczania pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t - co najmniej 1 szt.,
3) Pojazdem przystosowanym do usuwania i przemieszczania pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t - co najmniej 1 szt.,
4) Strzeżonym parkingiem, który spełnia wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na
które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1293)
z ilością min. dwóch miejsc przeznaczonych do przechowywania takich pojazdów.
5.5. Zamawiający wymaga aby wyposażenie pojazdów, o których mowa w pkt. 5.5.
przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów było zgodne z § 38 rozporządzenia
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 – ze zm.).
5.6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca składając ofertę przyjął, że koszty powstałe po jego
stronie po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu - jeżeli w trakcie wykonywania czynności ustaną
przyczyny jego usunięcia - stanowiły sumę poszczególnych kosztów powstałych podczas usuwania
pojazdu, liczoną wg. schematu:

 za dojazd na miejsce wezwania - 30 % ceny oferowanej za usunięcie danego rodzaju
pojazdu,
 za wykonanie przez usuwającego pojazd czynności załadowania i wyładowania pojazdu
usuwanego - 30 % ceny oferowanej za usunięcie danego rodzaju pojazdu,
 za rozpoczęty przewóz pojazdu z miejsca usunięcia do miejsca położenia parkingu
strzeżonego - 30 % ceny oferowanej za usunięcie danego rodzaju pojazdu,
5.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę przyjął, że płatności za holowanie
i parkowanie usuniętego pojazdu będą naliczane Zamawiającemu po odebraniu pojazdu przez
właściciela lub osobę uprawnioną. W przypadku nieodebrania pojazdu w ustawowym terminie,
skutkującym prawomocnym orzeczeniem o przepadku takiego pojazdu na rzecz powiatu,
Wykonawca za jego parkowanie otrzyma jednorazową płatność ryczałtową w kwocie 1000 zł.
5.8. W trakcie postępowania Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień,
dotyczących złożonej oferty oraz zapoznać się na miejscu u Wykonawcy ze sprzętem
przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz terenem przeznaczonym na parking strzeżony i jego
wyposażeniem.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów. (Kopie
składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.)
6.1. Kopię ważnej licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
6.2. Wykaz środków transportowych oraz lokalizacji i liczbie miejsc parkingowych dostępnych
Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi środkami (wg. wzoru Zamawiającego – załącznik Nr 2).
6.3. Osoby prawne - numer (ew. kopię wypisu) z ewidencji działalności gospodarczej (KRS).
6.4. Numer zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
6.5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
6.6. Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania
pojazdów, a gdy Wykonawca nie jest ich właścicielem - również dokumentów potwierdzających
tytuł prawny do dysponowania nimi.
6.7. Kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania strzeżonym parkingiem.
6.8. Kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z prowadzoną działalnością w zakresie usuwania i przemieszczania pojazdów z dróg i ich
przechowywania.
6.9. Zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi

i umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym.
6.10. Projekt umowy zaakceptowany (zaparafowany) przez Wykonawcę.
6.11.

Projekt

umowy

powierzenia

przetwarzania

danych

osobowych

zaakceptowany

(zaparafowany) przez Wykonawcę.
6.12. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
6.13. Pisemne oświadczenie bądź dokumentację potwierdzającą, że Wykonawca spełnia
szczegółowe warunki określone określone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 382 – t.j.) i dysponuje strzeżonym parkingiem, który spełnia
wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary
niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1293).
7. Opis sposobu przygotowania ofert oraz termin składania ofert:
7.1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego (wg. wzoru Zamawiającego), czytelnym
pismem (możliwie maszynopis lub wydruk komputerowy).
7.2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
7.3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
7.4. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 6 zapytania.
7.5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie nie później niż do dnia 23.12.2019 r. do
godz. 12.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (pokój nr 451). Koperta powinna
być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana:
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pokój nr 451
(kancelaria), z dopiskiem:
„Usuwanie pojazdów przewożące towary niebezpieczne z dróg Powiatu Rzeszowskiego
oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożące materiały niebezpieczne,
usuniętych z drogi na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.
7.6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Opis sposobu obliczania i wskazania ceny:
8.1. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
1)

wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie,

2)

układ podany w formularzu oferty, w celu uzyskania od Wykonawców ofert w formie

umożliwiającej ich porównanie (wg. wzoru Zamawiającego – załącznik Nr 1),
8.2. Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) z wliczonym podatkiem od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami
o podatku VAT (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 – t.j.) oraz obejmować inne podatki oraz daniny
publiczne.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

Nazwa kryterium

Waga

cena za usunięcie pojazdu
2,00%
przewożącego materiały
1
niebezpieczne o dop. masie całk.
do 3,5 t

cena za parkowanie pojazdu
przewożącego materiały
niebezpieczne o dop. masie całk. do
3,5 t

2,00%

cena za usunięcie pojazdu
8,00%
przewożącego materiały
2
niebezpieczne o dop. masie całk.
pow. 3,5 t do 7,5

cena za parkowanie pojazdu
przewożącego materiały
niebezpieczne o dop. masie całk.
pow. 3,5 t do 7,5

8,00%

cena za usunięcie pojazdu
20,00%
przewożącego materiały
3
niebezpieczne o dop. masie całk.
pow. 7,5 t do 16,0 ton

cena za parkowanie pojazdu
przewożącego materiały
niebezpieczne o dop. masie całk.
pow. 7,5 t do 16,0 ton

20,00%

cena za usunięcie pojazdu
70,00%
przewożącego materiały
4
niebezpieczne o dop. masie całk.
pow. 16,0 ton

cena za parkowanie pojazdu
przewożącego materiały
niebezpieczne o dop. masie całk.
pow. 16,0 ton

70,00%

9.2. Dla poszczególnych kryteriów punkty będą liczone według oferowanej ceny w następujący
sposób:
Tabela nr: 1
Usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne z drogi
Nr Pojazdy i części o dopuszczalnej masie
całkowitej
1

pojazd o dop. masie całk. do 3,5 t

2

pojazd o dop. masie całk. pow. 3,5 t do
7,5

3

pojazd o dop. masie całk. pow. 7,5 t do
16,0 ton

Cena jednostkowa brutto za
usunięcie pojazdu z drogi

Punkty

4

pojazd o dop. masie całk. pow. 16,0 ton

Tabela nr: 2
Parkowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
Nr Pojazdy i części o dopuszczalnej masie Cena jednostkowa brutto za
całkowitej
parkowanie pojazdów za dobę
1

pojazd o dop. masie całk. do 3,5 t

2

pojazd o dop. masie całk. pow. 3,5 t do
7,5

3

pojazd o dop. masie całk. pow. 7,5 t do
16,0 ton

4

pojazd o dop. masie całk. pow. 16,0 ton

Punkty

Najniższa cena w danym kryterium otrzyma automatycznie 100 pkt. Każda cena wyższa
w danym kryterium otrzyma proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wzorem przeliczenia:
Cena najniższa/Cena wyższa (w ofercie ocenianej) * 100 = ilość punktów dla oferty ocenianej
o wyższej cenie. (W przypadku wyników ułamkowych pod uwagę bierze się do 2 miejsca po
przecinku). Tak otrzymana ocena punktowa dla każdego kryterium zostanie następnie przemnożona
przez wagę tego kryterium.
9.3. Całkowitą ocenę punktową oferty będzie stanowiła suma wszystkich punktów otrzymanych
w danych kryteriach, przemnożonych przez wagę tego kryterium.
10. Inne informacje dotyczące niniejszego postępowania
10.1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna poprawna oferta.
10.2. Zamawiający dokona wyboru oferty (ofert) najkorzystniejszej spośród ofert, które zostaną
uznane za ważne według wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym.
10.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (ofert) Zamawiający zawiadamia o dokonanym wyborze
wszystkich Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania.
10.4. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli żaden Wykonawca nie złoży oferty.
10.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po
przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
10.6. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać
następnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych.
10.7. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

