
WZP.271.2.158.2017.AR                                                 Płock, dnia 11 grudnia 2017 r.
                                        

 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza

do składania ofert  w trybie  przetargu na realizację zamówienia pn:  „Świadczenie usługi

holowania pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania

opłat za holowanie pojazdów usuniętych z drogi”. 

I. Szczegółowe informacje  dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia –

Załącznik nr 5 oraz wzór umowy: Załącznik nr 6 – część I, Załącznik nr 7 – część II.

Zamówienie podzielone jest na dwie części. 

Część I zamówienia: obejmuje świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów i ich części
z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Płocka na podstawie art. 50a i 130a ust.
1 i  2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych
pojazdów, przechowywanie (parkowanie) oraz pobieranie opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdów  usuniętych  z  drogi,  dotyczy  usuwania,  przemieszczania  i  przechowywania
(parkowania) pojazdów następujących rodzajów:  rower, motorower, motocykl, pojazd o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t , pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od
3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o
dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  16  t  (z  wyłączeniem  pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne).

Część II zamówienia: obejmuje świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów i ich części
z dróg stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Płocka na podstawie art. 50a i 130a ust.
1 i  2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych
pojazdów, przechowywanie (parkowanie) oraz pobieranie opłat za usunięcie i przechowywanie
(parkowanie)  pojazdów  usuniętych  z  drogi,  dotyczy  usuwania,  przemieszczania  i
przechowywania (parkowania) pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr

1,  do  której  należy,  w  przypadku  reprezentowania  oferenta  przez  pełnomocnika,  załączyć

pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę.  Załączone do oferty pełnomocnictwo

winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.



III.  Wykonawca  obowiązany  jest  spełniać  następujące  warunki  udziału  w

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: 

1. Wykonawca wykaże, że dysponuje:

część I

a) sprzętem specjalistycznym przeznaczonym do usuwania i holowania pojazdów w

liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca

na  terenie  miasta  Płocka  w  możliwie  najkrótszym czasie,  spełniające  standardy  pojazdów

specjalistycznych  z  przeznaczeniem  pomoc  drogowa z  aktualnymi  wpisami  w  dowodach

rejestracyjnych,  dla  poszczególnych  typów  pojazdów  do  3,5t  oraz  powyżej  3,5t  (wraz  z

oprzyrządowaniem  umożliwiającym  bezpieczny  dla  usuwanego  pojazdu  załadunek  i

rozładunek) w ilości:

1. minimum  2  pojazdy  do  usuwania  motorowerów,  motocykli  i  innych
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
oraz 

2. minimum 1  pojazd  do  usuwania  pojazdów ciężarowych  o  dopuszczalnej
masie  całkowitej  powyżej  3,5t,  między  innymi  ciągników  siodłowych,
naczep, autobusów i innych pojazdów ciężarowych.

b)  co najmniej:  jednym  parkingiem strzeżonym  znajdującym się na terenie Miasta
Płocka, mogącym pomieścić: 
- minimum 15 pojazdów do 3,5 t 
oraz
- 2 pojazdy powyżej 16 t. 

część II:
aa)  sprzętem specjalistycznym przeznaczonym do usuwania i holowania pojazdów
przewożących materiały  niebezpieczne  w liczbie  zapewniającej  możliwość  sprawnego i
ciągłego  odholowania  pojazdu  z  każdego  miejsca  na  terenie  miasta  Płocka  w  możliwie
najkrótszym  czasie,  spełniające  standardy  pojazdów  specjalistycznych  z  przeznaczeniem
pomoc  drogowa z  aktualnymi  wpisami  w  dowodach  rejestracyjnych, dla  pojazdów
przewożących  materiały  niebezpieczne  (wraz  z  oprzyrządowaniem  umożliwiającym
bezpieczny dla usuwanego pojazdu załadunek i rozładunek) w ilości minimum 1 , 
bb) co najmniej:   jednym parkingiem strzeżonym znajdującym się na terenie Miasta
Płocka, mogącym pomieścić: 
- minimum 2 pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, 
spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu 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).

IV. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:

1. Formularz oferty wraz z oświadczeniem dotyczącym czasu dojazdu na miejsce zdarzenia–

Załącznik nr 1 (należy wypełnić rubryki dotyczące części, na którą wykonawca składa

ofertę,  rubryki  dotyczące  części,  na  którą  wykonawca  nie  składa  oferty  należy

wykreślić)



UWAGA!: podane ceny jednostkowe nie mogą przekroczyć kwot określonych w do Uchwale Nr

434/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia na 2017

rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go

na parkingu strzeżonym oraz  wysokości  kosztów powstałych w wyniku wydania  dyspozycji

usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia - załącznik nr 8 ),

2. Wykaz sprzętu  – Załącznik nr 2 ,

3. Oświadczenie dotyczące parkingu – Załącznik Nr 3 i/lub Załącznik nr 4 (dotyczący części

I i/lub II).

V. Termin realizacji: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

VI.  Kryterium oceny ofert –  za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która otrzyma

największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

(pkt II – dla obu części). 

VII. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1- Biuro

Obsługi Klienta – stanowisko nr 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3), do dnia 15.12.2017 r. do

godziny 11:00. 

Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: 

Oferta  na:  „Świadczenie  usługi  holowania  pojazdów,  prowadzenia  parkingu

strzeżonego dla  pojazdów, pobierania  opłat  za  holowanie  pojazdów usuniętych z

drogi”. 

Nie otwierać przed dniem 15.12.2017 r. do godziny 11.15.

VIII.  W  przypadku,  gdy  oferent  nie  załączył  wszystkich  wymaganych  dokumentów  lub

oświadczeń  lub  są  one  niezgodnie  z  zapisami  Ogłoszenia,  Zamawiający  wzywa  do  ich

uzupełnienia,  przy  czym  wezwanie  kierowane  jest  tylko  do  oferenta,  którego  oferta  jest

najkorzystniejsza.  Brak  uzupełnienia  dokumentów  lub  oświadczeń  we  wskazanym terminie

powoduje odrzucenie oferty. 

IX.  W przypadku,  gdy oferta zawiera cenę rażąco niską,  Zamawiający  wzywa do złożenia

wyjaśnień,  przy  czym  wezwanie  kierowane  jest  tylko  do  oferenta,  którego  oferta  jest

najkorzystniejsza.  Brak  wyjaśnienia  lub  uznanie  ich  przez  Zamawiającego  za

nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty. 

X. Oferent  jest  związany  ofertą  przez  30  dni.  Zawarcie  umowy  następuje  z  chwilą  jej

podpisania.

XI. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane. 



XII.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź

zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

XIII. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem

formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma

pisemna. 

XIV. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  ogłoszeniem  zastosowanie  mają  przepisy

kodeksu cywilnego.

XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Marek Wiśniewski, Anna Mulska – Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu

Drogowego, Zespół Usuwania i Przepadku Pojazdów, tel. (24) 367-16-61, 

Adriana Rybak – Wydział Zamówień Publicznych,  tel. (24) 367-14-61.

W załączeniu przekazujemy: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty wraz z oświadczeniem, 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz sprzętu,

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące parkingu (część I),

4. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie dotyczące parkingu (część II), 

5. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia, 

6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy z załącznikiem– część I,

7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy z załącznikiem– część II,

8. Załącznik nr 8 - Uchwała Nr 434/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 2016 r. w sprawie:

ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i

przechowywanie  go na parkingu strzeżonym oraz wysokości  kosztów powstałych w wyniku

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia).

    

       ........................................................
  Płock, dnia 11.12.2017 r.          



Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

UWAGA!: należy wypełnić rubryki dotyczące części, na którą wykonawca składa ofer-
tę, rubryki dotyczące części, na którą wykonawca nie składa oferty należy wykreślić

                                    
Przedmiot zamówienia

„Świadczenie usługi holowania pojazdów, prowadzenia

parkingu strzeżonego  dla  pojazdów,  pobierania  opłat

za holowanie pojazdów usuniętych z drogi”. 

Zamawiający Gmina-Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 
(Nazwa, adres, telefon, KRS, REGON, NIP) 

E-mail …................................@.........................................

Część I -   Czynność nr 1 zadania

Lp. Rodzaj usługi Oferowane ceny ryczałtowe
wykonania usługi

Holowanie pojazdu Jednostkowa cena brutto za
usunięcie 1 szt. poj. (zł/szt.)

1 Holowanie roweru lub motoroweru

2 Holowanie motoru

3 Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

4 Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 7,5t

5 Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t

6 Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

Wezwanie do usunięcia pojazdu (wydanie dyspozycji), a następnie
odwołanie wcześniej wydanej dyspozycji (odstąpienie od usunięcia

pojazdu)

Jednostkowa cena brutto za
odstąpienie od usunięcia 1 szt.

poj. (zł/szt.)

7 Odstąpienie od holowania roweru lub motoroweru

8 Odstąpienie od holowania motoru

9 Odstąpienie od holowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5t

10 Odstąpienie od holowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 
3,5t do 7,5t

11 Odstąpienie od holowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 
7,5t do 16t

12 Odstąpienie od holowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 16t



Przechowywanie (parkowanie) pojazdu na parkigu za 1 dobę
przechowywania do 3 miesięcy od daty usunięcia pojazdu

Jednostkowa cena brutto za
1 dobę przechowywania

(parkowania) 1 szt. poj. do 3
m-cy (zł/szt.)

13 1 doba przechowywania (parkowania) roweru, motoroweru

14 1 doba przechowywania (parkowania) motoru

15 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5t

16 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5t do 7,5t

17 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 7,5t do 16t

18 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16t

Przechowywanie (parkowanie) nieodebranych pojazdów na parkigu za
1 dobę przechowywania po upływie 3 miesięcy od daty ich usunięcia

Jednostkowa cena brutto za
1 dobę przechowywania

(parkowania) 1 szt. poj. po
upływie 3 m-cy (zł/szt.)

19 1 doba przechowywania (parkowania) roweru, motoroweru

20 1 doba przechowywania (parkowania) motoru

21 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5t

22 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5t do 7,5t

23 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 7,5t do 16t

24 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16t

Część II   Czynność nr 1 zadania 

Lp. Rodzaj usługi
Oferowane ceny ryczałtowe

wykonania usługi

Holowanie pojazdu
Jednostkowa cena brutto za
usunięcie 1 szt. poj. (zł/szt.)

1 Holowanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

Wezwanie do usunięcia pojazdu (wydanie dyspozycji), a
następnie odwołanie wcześniej wydanej dyspozycji

(odstąpienie od usunięcia pojazdu)

Jednostkowa cena brutto za
odstąpienie od usunięcia 1

szt. poj. (zł/szt.)

2 Odstąpienie od holowania pojazdu przewożącego materiały 
niebezpieczne

Przechowywanie (parkowanie) pojazdu na parkingu za 1 dobę
przechowywania do 3 miesięcy od daty usunięcia pojazdu

Jednostkowa cena brutto za
1 dobę przechowywania

(parkowania) 1 szt. poj. do 3
m-cy (zł/szt.)

3
1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu przewożącego 
materiały niebezpieczne

Przechowywanie (parkowanie) nieodebranych pojazdów na
parkingu za 1 dobę przechowywania po upływie 3 miesięcy od

daty ich usunięcia

Jednostkowa cena brutto za
1 dobę przechowywania

(parkowania) 1 szt. poj. po
upływie 3 m-cy (zł/szt.)



4 1 doba przechowywania (parkowania) pojazdu przewożącego 
materiały niebezpieczne

Opłata za usunięcie pojazdu obejmuje:
1. dojazd do miejsca zdarzenia i powrót,
2. holowanie / transport pojazdu, 
3. załadunek / rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
4. prace dodatkowe związane z usuwaniem pojazdu:

a) wyciąganie pojazdu z poza drogi, o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu z miejsca
zdarzenia,

b) uprzątnięcie miejsca zdarzenia,
c) zabezpieczenie pojazdu od chwili przejęcia do czasu przekazania go na parking strzeżony,

5. pobieranie opłat za usunięcie i  przechowywanie pojazdu na parkingu na rzecz Urzędu Miasta
Płocka,

6. obsługa związana z wydaniem pojazdu z parkingu strzeżonego.

data ..................................        ...............................................................     

( podpis i pieczęć osób uprawnionych)



Oświadczenie

(DOTYCZY CZĘŚCI …………………...)

Nazwa wykonawcy i adres Wykonawcy 

…..................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

Numer telefonu / faksu: 

…..................................................................................................................................

NIP…..............................................................Regon…................................................…..

Oświadczam,że:

1. Czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu

w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym wyniesie ………… minut *.

2. Deklaruję przybycie na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania

zlecenia usunięcia w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3. Zobowiązuję się do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na

prowadzonym przez siebie parkingu strzeżonym.

4. Posiadam całodobową łączność telefoniczną stacjonarną i komórkową.

5. Zobowiązuję się po wygraniu postępowania, a przed podpisaniem umowy na wykonywanie usług

będących  przedmiotem  postępowania,  do  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i dostarczenie

jej do Urzędu Miasta Płocka w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku braku takiego ubezpieczenia w

chwili brania udziału w postępowaniu przetargowym).

6. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem

wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

7. Załączony  do  przedmiotu  zamówienia  projekt  umowy został  przez  ze  mnie  zaakceptowany  i

zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dnia ..................................                ...............................................................

             ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )

Uwagi:

* Brak wypełnienia przez Wykonawcę tego punktu oznacza, iż czas będzie wynosił  60 min. i  będzie to stanowiło
kryterium do obliczenia ilości punktów dla czynności nr 2.



Załącznik Nr 2

          

WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO USUWANIA POJAZDÓW Z DROGI 
(dotyczy części……………….)

Dot.  postępowania   o  wartości  do  30  000  euro  na  „Świadczenie  usługi  holowania
pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania opłat za
holowanie pojazdów usuniętych z drogi”. 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax …............................................................................................……………..

L.p.

Rodzaj pojazdu(holownika),
rodzaj oprzyrządowania

umożliwiający bezpieczny  dla
pojazdu załadunek i jego

rozładunek.

Ilość
sztuk.

*Określić do jakiej masy
całkowitej usuwanego pojazdu

jest przeznaczony holownik
(dotyczy części I).

Numer
rejestracyjny.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*) do 3,5 t lub powyżej 3,5 t

Najpóźniej  przed  podpisaniem  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
kserokopię dowodów rejestracyjnych holowników.  

  
Dnia ..................................                ...............................................................

             ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )



Załącznik Nr 3

Dot.  postępowania   o  wartości  do  30  000  euro  na  „Świadczenie  usługi  holowania
pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania opłat za
holowanie pojazdów usuniętych z drogi”. 

(dotyczy części I)

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax …............................................................................................……………..

Oświadczam,  iż  dysponuję  co  najmniej  jedym  parkingiem  strzeżonym,  znajdującym

się........................................................*, mogącym pomieścić minimum 15 pojazdów do

3,5 t oraz 2 pojazdy powyżej 16 t. 

Data ..................................        ...............................................................
         ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )

* określić lokalizację  



Załącznik Nr 4

Dot.  postępowania   o  wartości  do  30  000  euro  na  „Świadczenie  usługi  holowania
pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania opłat za
holowanie pojazdów usuniętych z drogi”. 

(dotyczy części II)

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax …............................................................................................……………..

Oświadczam,  iż  dysponuję  co  najmniej  jedym  parkingiem  strzeżonym,  znajdującym

się........................................................*,  mogącym  pomieścić  minimum  2  pojazdy

przewożące  materiały  niebezpieczne,  spełniającym  wymagania określone  w

Rozporządzeniu 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).

Data ..................................        ...............................................................
         ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )

* określić lokalizację  
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