
Ogłoszenie nr 531691-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.  

Powiat Otwocki: świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na 
parkingu strzeżonym pojazdów usunietych z drogi w przypadkach określonych w art.130 a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz.110 z 

późn.zm) 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, krajowy numer identyfikacyjny 13268681000000, 
ul. ul. Górna  13 , 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 778-1-300, e-
mail przetargi@powiat-otwocki.pl, faks 22 778-1-302.  



Adres strony internetowej (URL): www.powiat-otwocki.pl  
Adres profilu nabywcy: www.powiat-otwocki.pl  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.powiat-otwocki.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
Tak .www.powiat-otwocki.pl/BIP  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
w formie pisemnej Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego , 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca  
Adres:  
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 - Kancelaraia  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie całodobowych usług 
w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usunietych z drogi 
w przypadkach określonych w art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz.110 z późn.zm)  
Numer referencyjny: SAI.272.1.4.2020  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i 
przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach 
określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) w granicach administracyjnych powiatu 
otwockiego. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wykonywane na terenie 
powiatu otwockiego w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) polegające na: a) 
usuwaniu pojazdów na wyznaczony parking strzeżony z dróg położonych na terenie powiatu 
otwockiego, b) przechowywaniu pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego i 
opcji. Zamówienie podstawowe obejmuje realizację ww. przedmiotu w okresie 3 miesięcy od 
daty zawarcia umowy. Opcja obejmuje realizację ww. przedmiotu zamówienia maksymalnie 
w okresie 3 miesięcy po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego. Realizację 
opcjonalnego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uruchomi pod warunkiem, że parking 



Zamawiającego nie będzie uruchomiony. Okres na jaki Zamawiający uruchomi realizację 
przedmiotowego zamówienia w ramach opcji (tj. 1 m-c, 2 m-c, 3 m-c) zależał będzie od 
terminu uruchomienia własnego parkingu. Realizacja opcjonalnego przedmiotu zamówienia 
nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Zamawiającego informacji do Wykonawcy o 
uruchomieniu opcjonalnego przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem okresu na który zostanie 
uruchomione zamówienie opcjonalne oraz kontrasygnatą Skarbnika. 2. Usługi stanowiące 
przedmiot niniejszego zamówienia świadczone będą całodobowo, przez siedem dni w 
tygodniu (także w niedzielę i święta). 3. Usługi usuwania pojazdów na wyznaczony parking 
strzeżony z dróg położonych w obrębie powiatu otwockiego obejmują: a) dojazd do 
wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu z miejsca 
przebywania pojazdu w czasie nie dłuższym niż 60 min, b) załadunek i zabezpieczenie 
pojazdu, w tym ładunku znajdującego się na pojeździe usuwanym, przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu na parking strzeżony, c) uporządkowanie 
miejsca zdarzenia z odpadów szkła, metalu i innych odpadów nie wymagających użycia 
specjalistycznego sprzętu i materiałów. d) transport pojazdu usuniętego z drogi na parking 
strzeżony, e) rozładunek pojazdu. 4. Usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg 
położonych na terenie powiatu otwockiego obejmują: a) przyjęcie pojazdu na parking i 
zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu, b) ewidencjonowanie przyjętych pojazdów, c) 
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi rowerów, motorowerów, 
motocykli, pojazdów z uszkodzonymi kabinami oraz części samochodowych, d) 
zabezpieczenie ładunku znajdującego się na pojeździe usuwanym przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą, w czasie przechowywania do czasu wydania pojazdu osobie 
uprawnionej, e) zabezpieczenie pojazdów i ich części oraz ładunku przed dostępem osób 
postronnych, f) wydanie pojazdu osobie uprawnionej, g) prowadzenie i gromadzenie 
stosownej dokumentacji związanej z wykonywanymi usługami. 5. Czynności Wykonawcy: a) 
przyjęcie zlecenia holowania pojazdu, b) załadunek pojazdu holowanego, c) uprzątnięcie 
miejsca, z którego jest usuwany pojazd, d) rozładunek pojazdu na parkingu, e) zabezpieczenie 
pojazdu na parkingu, f) dozorowanie pojazdów przechowywanych na parkingu, g) 
ewidencjonowanie pojazdów przyjętych na parking i wydanych osobom uprawnionym, h) 
naliczanie opłaty dla właściciela (posiadacza) pojazdu z tytułu usunięcia i przechowywania na 
parkingu strzeżonym w odpowiednich wysokościach określonych w uchwale Rady Powiatu 
Otwockiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na 
dany rok kalendarzowy. 6. Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest usługa związana z 
odstępstwem od usunięcia pojazdu, polegająca na: a) dojechaniu do miejsca zdarzenia i 
odstąpienie od wykonania usługi, a) dojechaniu do miejsca zdarzenia i podjęcie czynności 
załadunku pojazdu a następnie odstąpienie od usługi. 7. Wykonawca świadczący usługi 
ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną przed właścicielem pojazdu z tytułu uszkodzenia, 
utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem. Na czas realizacji umowy Wykonawca 
musi posiadać polisę OC na kwotę nie niższą niż 300.000 PLN  
 
II.5) Główny kod CPV: 50118000-5  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
50118110-9 
98351100-9 
63712400-7 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  



Wartość bez VAT: 263922,93  
Waluta:  
PLN  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:  6   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada 
aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu 
rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 5 
kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy 
kierowców (Dz. U. poz. 567) przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego rzeczy uznaje się za posiadającego zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli w celu realizacji 
zamówienia Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował: A. pojazdami: - co najmniej 3 
oznakowanymi pojazdami przystosowanymi do usuwania z każdego miejsca wskazana przez 
uprawniony podmiot pojazdów o masie do 3,5 t, - co najmniej 2 oznakowanymi pojazdami do 
usuwania z każdego miejsca wskazana przez uprawniony podmiot: pojazdów o masie 
powyżej 3,5 t, - co najmniej 1 oznakowanym pojazdem przystosowanym do holowania i 
załadunku pojazdów o masie powyżej 16 . Pojazdy muszą być wyposażone i oznakowane 
zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). B. parkingiem: - strzeżonym (monitorowany lub 
dozorowany przez cała dobę), - czynnym całą dobę, - ogrodzonym, - utwardzonym, - 



oświetlonym, - zlokalizowanym w miejscu umożliwiającym dojazd do miejsca zdarzenia w 
czasie nieprzekraczającym 60 minut, - posiadającym minimum 60 miejsc do parkowania 
pojazdów, dla pojazdówi. do 3,5 t, - posiadającym minimum 5 stanowisk do parkowania 
pojazdów powyżej 3,5 t, - posiadającym co najmniej 3 stanowiska zabezpieczające pojazd 
przed działaniami czynników atmosferycznych, C. miejscami spełniającymi warunki 
wymagane dla parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, 
tj.: a) co najmniej dwa stanowiska postojowe, przeznaczone dla pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być przelotowe i mieć wymiary 
co najmniej 3,5 m x 20 m, b) miejsce przeładunku o wymiarach co najmniej 30 m x 20m, 
umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie innych czynności 
zabezpieczających, c) miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co najmniej jedno 
stanowisko postojowe ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru niebezpiecznego do 
innego pojazdu lub dokonanie innych czynności zabezpieczających, d) stanowisko postojowe 
oraz miejsce przeładunku: • nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż: - 30 m od 
stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z 
parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków, - 40 m od lasu o powierzchni powyżej 
3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych, - 300 m od budynków 
mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni 
publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, • nie może być 
usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 
10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych, • powinno mieć odrębny, szczelny 
system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków 
materiałów niebezpiecznych e) nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miejsca 
przeładunku powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu 
materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód, f) ukształtowanie 
nawierzchni stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinno uniemożliwiać 
rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza teren 
stanowiska, g) parking, na którym znajdują się miejsca postojowe dla pojazdów 
przewożących towary niebezpieczne powinien być wyposażony w: • odpowiednie znaki 
drogowe i znaki informacyjno-ostrzegawcze, • sprzęt przeciwpożarowy: - gaśnicę przewoźną 
25 kg proszkową lub CO2, - dwie gaśnice proszkowe 6 kg, - 2 koce gaśnicze, - skrzynię 
zawierającą co najmniej 1 m3 piasku, - substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
W celu potwierdzenia spełnienia wskazanych przez Zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień aktualne zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – zgodnie z art. 5 
ust 1 ustawy z 6 września 2011 o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U z 2019 r poz. 
58 z póz. Zm) b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu lub urządzeń 
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami: załącznik nr 6 - wykazy dotyczące 
posiadanego przez wykonawcę pojazdów oraz opis parkingów w celu realizacji zamówienia 
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – należy sporządzić według 
wzoru stanowiącego załącznik wykaz pojazdów oraz opis parkingu i wykaz ( opis)- miejsca 
spełniające warunki wymagane przy parkowaniu pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia. wykaz- sprzętu 
pojazdów wykaz- opis parkingów wykaz ( opis)- miejsca spełniające warunki wymagane przy 
parkowaniu pojazdów przewożących towary niebezpieczne  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W zakresie wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale XIV pkt 2 pkt 1,2,3 
Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25 a ust 1 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIV pkt 1. 
Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego, dot( art. 24 ust 13-22) którego wzór stanowi Załącznik nr 
4 do SIWZ. Dokumenty i oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 



1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16.października 2018 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( DZ.U z 2018 r poz. 
1993) 5. Powyższe Oświadczenia stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców a) oświadczenia o którym mowa w ust.4 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać, brak podstaw wykluczenia b) oświadczenie o którym mowa w ust 3 składa 
Wykonawca w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
7.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z zasadą 
reprezentacji w KRS/CEiDG , została podpisana przez inne osoby. Pełnomocnictwo składa 
się w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez notariusza albo mocodawcę. 8. Jeżeli 
Wykonawca , który w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a 
ustawy Pzp, przedkłada Zobowiązanie lub inny dokument podmiotu trzeciego załącznik nr 8, 
na zasoby którego powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy) Zobowiązanie lub inny dokument 
musi potwierdzać, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów oraz określić: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania 
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i 
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, 
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, 
z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 
przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym 
opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  



Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 



przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
czas dojazdu na miejsce zdarzenia 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 



przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Strony zgodnie ustalają , iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 



wprowadzenia nowych postanowień poza okolicznościami wymienionymi w ust 2 1. 
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do umowy w sytuacjach wskazanych 
w art. 144 ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Stosownie do zapisów art. 
144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 
dokonywania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) 
Zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób 
reprezentujących firmę ( Zamawiającego, Wykonawcę) , 2) Zmiana podwykonawcy, przy 
pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy- na wniosek Wykonawcy, przy 
czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 3) Z 
powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 4) Nastąpi 
wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego 
prawa. 5) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w 
wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach 
szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 6) 
Nastąpi zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, 
adresu, nazwy). 7) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia 
umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań 
na warunkach określonych w umowie. W takim przypadku strony zobowiązują się do 
wspólnego określenia nowych warunków realizacji przedmiotu umowy. 8) Zmiany lokalizacji 
parkingu za zgodą Zamawiającego ( nowy parking musi spełniać przynajmniej takie same 
warunki, jak wymagane w SIWZ, 9) Nadzwyczajne zmiany stosunków , w tym zmiany 
przepisów, w oparciu o które jest realizowana niniejsze zamówienie. 10) Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia – możliwość 
skrócenia czasu realizacji umowy z 1 -miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku , gdy 
zamawiający będzie miał własny parking. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2020-05-05, godzina: 11:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia:  



IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 

Podpisał 

        Z up. Zarządu Powiatu  

        (-) Cezary łukaszewski 

        Przewodniczący Zarządu 

 

 


