
 

Powiat Otwocki 
 
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15,34;35;37 w 378 
www.powiat-otwocki.pl 

Otwock, dnia 15.  01.2021 r. 

S.AI.272.2. 1.2021 
 
 Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej poniżej   

               130.000,00 zł netto 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 

05-400 Otwock  

telefon  48 22 788-15-34;35;37 w 378 

fax 48 22788-15-34;35,37 w 379 

mail : przetargi@powiat-otwocki.pl 

 

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI  i składania ofert 
 

Dokumentacja umieszczona jest  na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym                            
w Otwocku ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do  22. 01.2021 r. do  godziny 11:00. 

         Opatrzoną  napisem: 

 „Przetarg   HOLOWANIE część …….    - S.AI.272.2. 1.20210”  
  w terminie do 22.01.2021.  
Ofertę składana   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu  

zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA  - Przetarg  holowanie część  …… 
SAI.272.2.1.2021 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest : 

1)  transport około 95 pojazdów zlokalizowanych na parkingu w miejscowości Jatne 10a, gmina 

Celestynów na parking zlokalizowanym na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w 

Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36 

 

Zamawiający  zastrzega możliwość niewykorzystania do 20 %  ilości  transportowanych 
pojazdów. 
 

2)  Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów oraz ich elementów  

z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym zlokalizowanym na terenie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36,  

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.  

CPV   50118000-5 – usługi w zakresie pomocy drogowej 

CPV   50118110-9 – usługi holownicze 

 
Zamawiający dokonał podziału Zamówienia na 2 części. 

 



 

Część 1 – transport  pojazdów  z parkingu w miejscowości Jatne 10a gmina Celestynów 
na parking  zlokalizowanym na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie 

przy ul. Bohaterów Westerplatte 

 

Część II Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów oraz ich elementów  

z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym zlokalizowanym na terenie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36,  

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. Usługi   świadczone będą całodobowo, przez siedem dni w tygodniu ( także 

niedzielę i święta ) 
 

Każdy Wykonawca może składać ofertę na dowolna ilość części ( np. 1 lub 2). 
Każda część będzie oddzielnie oceniana . 
 
Na każdą część będzie zawarta oddzielna umowa. 

           

4. Termin wykonania zamówienia 
Część 1 do  - do 29 stycznia  2021 r. 

Część  2  - od dnia  1 lutego 2021 do 31 grudnia 2021 r.        

 

 
5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA  
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:  

 
       CENA -  100 % 
6. Warunki jakie Wykonawca  musi spełnić  
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

 Dla części I i II  

 

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. 

 

Dla części I 

 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania   zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony  jeżeli w celu  realizacji zamówienia Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował na czas realizacji zamówienia  następującymi pojazdami: 

- co najmniej 3 oznakowanymi pojazdami przystosowanymi do usuwania pojazdów o masie 

do 3,5 t, 

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.). substancje i 

materiały neutralizujące i pochłaniające 
 

Dla części II 

 

2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania   zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony  jeżeli w celu  realizacji zamówienia Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował następującymi pojazdami: 

- co najmniej 2 oznakowanymi pojazdami przystosowanymi do usuwania z każdego miejsca 

wskazana przez uprawniony podmiot pojazdów o masie do 3,5 t, 

- co najmniej 1 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.). 

substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające 
 

7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

    1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – dla każdej części  

      oddzielnie  
2)   Wypełnić formularz cenowy- dla każdej części oddzielnie  

 

            3)  W celu potwierdzenia  spełnienia warunku udziału w postępowaniu   dotyczące   
                 posiadania kompetencji lub uprawnień   

  a) 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)   dla części I i II 

   4) W celu spełnienia warunku  dotyczącego  dysponowania odpowiednim potencjałem  
technicznym  
Wykaz posiadanych przez wykonawcę   pojazdów  dla części I i części II  

     należy sporządzić według wzoru  stanowiącego załącznik wykaz pojazdów . 

 

8.  MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
1)  Oferty należy składać w  Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 

           tel. (022) 778 1 339   w kancelarii. 
2) Termin składania ofert upływa 22.01.2021 r.  o godz. 11:00. 
3) Otwarcie ofert nastąpi dnia   22.01.2021 r. godz. 12:00 .   

         

            

           

                   

        Podpisał 

        Z up. Zarządu Powiatu 

        (-) Krzysztof Szczegelniak 

        Przewodniczący Zarządu 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


