
Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

Ogłoszenie dotyczy  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów   

 

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: 76370-2015                  nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie    

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

  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 

 



I.2) Rodzaj zamawiającego 

   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) 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. 

II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi   

II.3) Określenie przedmiotu 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, 

Rzeczywista ilość zleconych usług uwarunkowana będzie od faktycznych potrzeb w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 50.11.81.10-9  

98.35.11.00-9  

 

Dodatkowe 

przedmioty 

  

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

 Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 



III.2) Informacje administracyjne  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część Nr (jeżeli dotyczy):
1) 1    Nazwa (jeżeli dotyczy):

1)
 Usuwanie i przechowywanie rowerów, 

motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

IV.1) Data udzielenia zamówienia 30/04/2015 (dd/mm/rrrr) 

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2 

IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0 

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2)  

Nazwa:  

Firma Handlowo Transportowo Usługowa „ŁUKASZ” mgr.inż. Łukasz Wilczyński 

Adres pocztowy:  

ul. 3 Maja 108 

Miejscowość: 

Skarżysko Kamienna 

Kod pocztowy:  

26-110 

Kraj/województwo: 

świętokrzyskie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
3)

  

Wartość   30 944,72 PLN  

IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)
  26 149,00 

Oferta z najniższą ceną
5)

26 149,00  / Oferta z najwyższą ceną
5)

 29 804,00 

Waluta:PLN  

 

Część Nr (jeżeli dotyczy):
1) 2    Nazwa (jeżeli dotyczy):

1)
 Usuwanie i przechowywanie pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne.  

IV.1) Data udzielenia zamówienia:     30/04/2015 (dd/mm/rrrr) 



IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2 

IV.3) Liczba odrzuconych ofert:0 

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2)  

Nazwa:  

Zakład Usług Motoryzacyjnych Profesjonalny Serwis FIAT Pomoc Drogowa inż. Hubert Mysior 

Adres pocztowy: 

ul. Warszawska 14 

Miejscowość: 

Skarżysko Kamienna 

Kod pocztowy: 

26-110 

Kraj/województwo: 

świętokrzyskie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
3)

  

Wartość   19 721,95 PLN           

IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)
  15 900,00 

Oferta z najniższą ceną
5) 

15 900,00 / Oferta z najwyższą ceną
5)

 18 120,00 

Waluta: PLN  

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ----------

---------- 

1)
Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 

2)
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać 

wszystkich wykonawców 

3)
W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej 

części zamówienia 

4) 
W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej 

części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej 

oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 

5) 
Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty 

odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną 

ilość lub zakres zamówienia  

 

 


