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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

 Zamówienia publicznego            Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     

 Zawarcia umowy ramowej                 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa:  
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

Adres pocztowy:  
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość: 
Szydłowiec 

Kod pocztowy: 
26-500 

Województwo: 
mazowieckie 

Tel.: 
0486171008 

Faks: 
0486171061 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1 
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 
dotyczy): nie dotyczy 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w 
przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz 
prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. 

  
Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                       

II.1.3) 

 przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na 
terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. Przedmiot 
zamówienia podzielony został na trzy następujące zadania: 

1.1.1. zadanie I: Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.  

1. Usunięcie roweru lub motoroweru – 16 sztuk, 
- liczba dób przechowywania - 3 , 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu –3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
2. Usunięcie motocykla – 10 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 60 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 14, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 14 
1.1.2. zadanie II: Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., z wyjątkiem 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne  
1.  Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t –6 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
2. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 6 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie powyżej 16 t – 6 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
1.1.3. zadanie III: Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne- 3 sztuki 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 
czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 
związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
Rzeczywista ilość zleconych usług uwarunkowana będzie od faktycznych potrzeb w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
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1.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; Wykonawca może 
złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 

1.3  Zakres usługi przewozu, holowania, parkowania pojazdu, we wszystkich zadaniach, w szczególności obejmuje: 
1. dojazd do miejsca zdarzenia w  ciągu max. 90 min. od wydania dyspozycji przez funkcjonariuszy lub 

pracownika uprawnionego podmiotu wymienionego w art. 130 a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 
formie pisemnej (w tym w formie faxu) lub ustnej (w tym telefonicznie); dyspozycja złożona ustnie powinna 
być potwierdzona w formie pisemnej, 

2. przygotowanie pojazdu i jego elementów do załadunku,  
3. załadunek pojazdu (części pojazdu) na lawetę lub zestaw holujący, 
4. uprzątnięcie miejsca zdarzenia, 
5. holowanie lub przewóz pojazdu na parking pozostający w dyspozycji Oferenta , 
6. rozładunek i parkowanie pojazdu na parkingu pozostającym w dyspozycji Oferenta, 
7. przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów 

zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w 
miejscu do przechowywania pojazdów, 

8. naliczenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu lub kosztów odstąpienia od usunięcia 
pojazdu zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującej Uchwale Rady Powiatu Szydłowieckiego w 
sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz 
poinformowanie o ich wysokości właściciela lub osobę uprawnioną, zgłaszającą się po odbiór pojazdu, 

9. wydanie pojazdu właścicielowi lub osobie uprawnionej po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty za 
usunięcie i przechowywanie pojazdu na konto Zamawiającego wg stawek ustanowionych w obowiązującej 
Uchwale Rady Powiatu Szydłowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i 
ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, 

10. umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu, 
11. w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawianie w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu (Wydział 

Komunikacji i Transportu) wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, 
z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty umieszczenia, właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania), marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty odbioru przez właściciela oraz 
kopii dyspozycji usunięcia pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

12. powiadamianie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o  nieodebraniu 
pojazdu z parkingu w terminie trzech miesięcy od usunięcia, nie później jednak niż trzeciego dnia po upływie 
tego terminu, 

13. poinformowanie użytkownika usuniętego pojazdu o warunkach jego przechowywania i odbioru (np. poprzez 
wręczenie ulotki informacyjnej). 

1.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 
1. Wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni w tygodniu),wydaną przez 

uprawniony organ w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj., Dz. U. z 
2012r., Poz. 1137 z późn.) i umieścić go na prowadzonym parkingu strzeżonym. 

2. Przechowywać na parkingu strzeżonym pojazdy usunięte z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez 
uprawnione podmioty, o których mowa w § 2 rozporządzenia 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 2011r., Nr 143, 
poz. 846), 

3. Zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 90 min. od chwili powiadomienia 
Wykonawcy o zdarzeniu, 

4. Usunąć pojazd z drogi i przekazać go na parking strzeżony po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od 
uprawnionych podmiotów. Na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku 
ustania przyczyny jego usunięcia, Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu, 

5. Przechowywać pojazdy na parkingu strzeżonym do czasu ich obioru przez właściciela lub osobę do tego 
upoważnioną. 

6. Świadczyć usługi pojazdami do tego przeznaczonymi 
7. Zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi 
8. Przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, do 5 dnia każdego 

miesiąca, wykaz pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, 
z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty umieszczenia, właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania), marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty odbioru przez właściciela oraz 
kopii dyspozycji usunięcia pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

9. O nieodebraniu pojazdu z parkingu powiadamiać Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Szydłowcu oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia 
upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o 
ruchu drogowym, 

10. Uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności 
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użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej 
itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. 

1.5. Wymagania dotyczące parkingu: 
Zadanie Nr 1 
- parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
- oświetlony, 
- ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, 
- nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, 
- swobodny dostęp do pojazdów, 
- parking powinien mieć wydzielone stanowiska postojowe dla pojazdów w ilościach: 
a) motorowery-3 szt. 
b) motocykle -3 szt. 
c) pojazdy do 3,5 tony – 10 szt. 
Zadanie Nr 2 
- parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
- oświetlony, 
- ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, 
- nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, 
- swobodny dostęp do pojazdów, 
- parking powinien mieć wydzielone stanowiska postojowe dla pojazdów w ilościach: 
a) pojazdy do 7,5 tony- 2 szt. 
b) pojazdy do 16 ton -2 szt. 
c) pojazdy do 40 ton-2 szt. 
- parking powinien posiadać miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych 

płynów eksploatacyjnych, 
- zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, 
Zadanie Nr 3 
- parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
- oświetlony, 
- ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, 
- nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, 
- swobodny dostęp do pojazdów, 
- parking powinien mieć wydzielone dwa stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne. 

Stanowisko postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinno spełniać poniższe wymagania: 
a) nie powinno być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 

m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych; 
b) powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji 

wycieków substancji niebezpiecznych. 
c) nawierzchnia stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinna być 

utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń 
wodnych i wód. 

d) ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne 
powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza 
terenem stanowiska. 

e) do stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinien być zapewniony 
dojazd o parametrach technicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących warunków, jakim 
powinny odpowiadać drogi pożarowe. 

f) parking powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż: 
- 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z 

parkingiem oraz budynków, z wyłączeniem obiektów, o których mowa w pkt. 3 
- 40 m. od lasu o powierzchni powyżej 3ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych; 
- 300 m od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi ,ujęć wody, studni 

publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody. 
- zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby 

dozorującej, 
- dysponowaniu, w okresie realizacji zamówienia pojazdem specjalnym typu laweta do transportu pojazdów 

przewożących materiały niebezpieczne. 
g) parking, powinien być wyposażony w: 

1) odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze; 
2) sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności: 
- gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2, 
- dwie gaśnice proszkowe 6 kg, 
- 2 koce gaśnicze, 
- skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku, 
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- substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające; 
3) dostęp do bieżącej wody. 

Uwagi ogólne: 
a) doba rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, 
b) pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez właściciela lub osobę 

przez niego upoważnioną, 
c) wydanie pojazdu usuniętego w trybie art 130a nastąpi po okazaniu dowodu uiszczenia opłat za jego usunięcie i 

przechowywanie lub gdy jest to wymagane, zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję 
usunięcia pojazdu, 

d) pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a ustawy i nieodebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną 
w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pozostaje na parkingu do czasu zakończenia postępowania sądowego 
w sprawie przepadku pojazdu na rzecz powiatu, 

e) wykonawca będzie naliczał wysokość opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie w wysokości 
określanej w ofercie i w umowie. 

 

II.1.5)  

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających                
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

                                                                                                

                                                                                                

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 
50.11.81.10-9 – usługi holownicze, 
98.35.11.00-9 – usługi parkingowe.  

 
 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):         tak      liczba części: 31)        nie    

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie  

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 2) 

 
Okres w miesiącach: 24    lub    dniach: ����    
lub   

data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM   

III.1)  WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 
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 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia            

III.3) WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY  
SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

 
III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania         
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
 
Warunek zostanie spełniony w przypadku posiadania przez Wykonawcę aktualnej licencji na wykonywanie 
transportu drogowego rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. 
Dz. U. z 2012r. Poz. 1265 z późn. zm.) oraz złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty 
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 1 do 
formularza oferty – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
III.3.3) Potencjał techniczny  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   

Warunek zostanie spełniony w przypadku wykazania przez wykonawcę dysponowania: 
Zadanie Nr 1 
- ca najmniej jednym pojazdem specjalnym typu laweta do przewozu pojazdów do 3.5 tony wyposażonym we 

wciągarkę, 
- złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 
Zadanie Nr 2 
- co najmniej jednym pojazdem specjalnym typu laweta do przewozu pojazdów powyżej 3.5 tony. 

wyposażonym we wciągarkę 
- złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 
Zadanie Nr 3 
- co najmniej jednym pojazdem specjalnym do przewozu pojazdu przewożącego towary niebezpieczne. 
- złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 1 do 
formularza oferty – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa     
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 
co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY  
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 
poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 
poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw 
lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub 
które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; 

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych 
oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
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jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 sprawozdanie finansowe w całości  / w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3  / 2  / 1 lata  /rok 
obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest Ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowaw art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, 
zasobami których będzie dysponował wykonawca:  

 sprawozdanie finansowe w całości  / w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3  / 2  / 1  lata/rok 
obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

 inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:  

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:  

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

 
III.4.3.2)  

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;  

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM  
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:  

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 
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produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z 
normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na 
odpowiednich normach europejskich; 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z 
europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania 
środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, 
odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem 
opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z 
prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji; 

  inne dokumenty  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) 
oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 2) W przypadku, gdy wykonawcę w 
przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie 
potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa, 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani 
są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania 
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w 
imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę 
ustanowionego, jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru powinny zostać dołączone do oferty. W celu 
potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca powinien 
złożyć oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, których 
wykonanie powierzy podwykonawcom. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

 
III.7)  

  ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 
% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne -  należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu 
ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony                    Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            
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Licytacja elektroniczna       

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców  �� �  

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o 
zamówieniu 
                                                                                                
                                                                                                

IV. 2) K RYTERIA OCENY OFERT  (ZAŁ ĄCZNIKI ) 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 3) 

 

Najniższa cena                                                          

lub 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia     

Kryteria 

1. CENA  

2. CZAS DOJAZDU  

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie4) 

98 

02 

      

      

      

IV.2.2)    

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna 

 adres strony, na której będzie prowadzona:                                                

 

IV. 3) ZMIANA UMOWY  

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

1) osób wymienionych w § 4 umowy (osoby wyznaczone do kierowania oraz 
nadzorowania i kontrolowania świadczonych usług) 
2) zmiany potencjału technicznego przedstawionego w ofercie przetargowej, pod 
warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów potencjału oraz 
zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 
a) zmiana spowoduje poprawienie parametrów technicznych, 
b) zmiana wyniknie z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 
lub zmiany obowiązujących przepisów.  
2. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się o wyrażenie 
zgody jednej ze stron na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia 
faktycznego oraz wyrażenie zgody drugiej strony. 
3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian 

IV.4) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  
dotyczy):  

http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec, Wydział Rozwoju i Promocji 
Powiatu- pokój nr 206 (II piętro) 

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli 
dotyczy): 
nie dotyczy                                                                                      

                                                                                                

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

                                                                                                

                                                                                                

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 
Data:  14/04/2015   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:10:00 
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec, Kancelaria Starosty- pokój nr 100 
(I piętro) 

IV.4.5) Termin związania ofertą 

Do: ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
lub  
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 
(jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy                                                                                      

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy                                                                                       

                                                                                                

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 
(jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy                                                                                       

                                                                                                

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): 

Licytacja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 

Licytacja wieloetapowa    

etap nr                                                 czas trwania etapu 
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   wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu    

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 
Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       

Miejsce:  

nie dotyczy                                                                                       

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy                                                                                       

IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy                                                                                       

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): 

                                                                                      

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): 

                                                                                      

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  
(jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy                                                                                  

                                                                                      

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 
 
     tak      nie  
 

1) W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania 
zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I. 

2) Można nie wypełniać pkt II.2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
3) Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
4) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie 

postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego. 
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ZAŁ ĄCZNIK I  

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ nr     1    NAZWA  Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA  
1. Usunięcie roweru lub motoroweru – 16 sztuk, 

- liczba dób przechowywania - 3 , 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu –3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
2. Usunięcie motocykla – 10 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 60 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 14, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 14 
 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 
50.11.81.10-9 – usługi holownicze, 
98.35.11.00-9 – usługi parkingowe.  

 
 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA  

Okres w miesiącach: 24    lub    dniach: ���� 
lub  
data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

4) KRYTERIA OCENY OFERT1)  

Najniższa cena                                                                                     

lub 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia     

Kryteria 

1. CENA  

2. CZAS DOJAZDU  

Znaczenie2) 
 

98 

02 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)----------- 
 
1) Można nie wypełniać pkt 4, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
2) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie 

postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego. 
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CZĘŚĆ nr    2              NAZWA   Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.  
 

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA  
1. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t –6 sztuk, 

- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
2. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 6 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie powyżej 16 t – 6 sztuk, 
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 

czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 

związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 
50.11.81.10-9 – usługi holownicze, 
98.35.11.00-9 – usługi parkingowe.  

 
 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA  

Okres w miesiącach: 24    lub    dniach: ���� 
lub  
data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

4) KRYTERIA OCENY OFERT1)  

Najniższa cena                                                                                     

lub 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia     

Kryteria 

1. CENA  

2. CZAS DOJAZDU  

Znaczenie2) 
 

98 

02 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)----------- 
 
1) Można nie wypełniać pkt 4, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
2) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie 

postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego. 
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CZĘŚĆ nr    3  NAZWA   Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne- 3 
sztuki 
 

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA  
- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale nie podjęciem 
czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności 
związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
Rzeczywista ilość zleconych usług uwarunkowana będzie od faktycznych potrzeb w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 
50.11.81.10-9 – usługi holownicze, 
98.35.11.00-9 – usługi parkingowe.  

 
 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA  

Okres w miesiącach: 24    lub    dniach: ���� 
lub  
data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

4) KRYTERIA OCENY OFERT1)  

Najniższa cena                                                                                     

lub 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia     

Kryteria 

1. CENA  

2. CZAS DOJAZDU  

Znaczenie2) 
 

98 

02 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)----------- 
 
1) Można nie wypełniać pkt 4, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
2) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie 

postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego. 

 

 


