
Busko-Zdrój, dnia 02.I2.2ol9r.

KT.272.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOIIIE

w postępowaniu prowadzonyrn bez stosowania ustawy z đnia 29 stycznia 2oo4r.

Prawo zarnowien publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zarnowien

w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju z đnia 11 września 2o15r',

dotyczącym Świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów

usuniętycL'l z dróg powiatu buskiego w trybie art. 13oa ustawy Prawo o ruchu

drogowym (t. j. Dz. U. z 2O1Br. poz. 1990 ze zmianaml/. Podstawa wyŁączenía -

art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zarnowień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r' poz. 1843

z p óźniej szy mi zmianami).

l. Zarnawiający: Powiat Buski

2. Ptzedrniot zamôqrienĺa:

Usuwanie pojazđőw całodobowo przez 7 dni w tygodniw z drog powiatu

buskiego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji uprawnionych organow

wydanej zgodnie z art. 13Oa ustawy z đnia 20 czerwca I997r. Prawo o ruchu

drogowym (t. j. Dz. U. z 2O18r. poz. 1990 ze zmianami).

Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazďów usuniętych w trybie

art. 13oa ustawy z đnia 20 czer:ĺlca I997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.

z 2018r. poz. 1990 ze zmianami).

3. Termin realĺzacji zamőwíenia: od dnia 01.o1.2o2or. do dnia 3l.L2.2o2ot.

4. Kľyteľia wyboru oferty:

LOO o/" cena

W ofercie naleĘ określic jednostkową cenę netto (X)

o DMC do 3,5t oraz jednostkową cenę netto (Y)

pojazdu o DMC do 3,5t, gdzíe X, Y oznacza:

usunięcie z đrogí pojazdu

kłżdą đobę parkowania

za

za



X _ jednostkowa cena netto wyrażona w PLN w zaokrągIeniu đo pełnego

złotego za usunięcie z đrogi pojazdu o DMC do 3,5t

Y _ jednostkowa cena netto wyrażonaw PLN w zaokrąg;leniu do pełnego złotego

zakażdą dobę parkowanía pojazdu o DMC do 3,5t

Ceny za usLlwanie i parkowanie dla pozostałych typów pojazdów zostaną

skalku1owane w sposób przedstawiony poniżej, gdzie wspołczynniki

dla poszczegőlnych typów pojazdów zostaŁy dobrane tak, aby stosunek

poszczegolnych wartości (ru usuwanie i parkowanie poszczegolnych typów

pojazđőw) w odniesieniu do ceny oferowanej, odpowiadał stosunkowi

cen okreŚlonych w Obwieszczeníu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2ol9r.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2o2or. maksymalnych stawek opłat

za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

(M.P. z dnía 6 sierpnia2oI9r., poz.735|-

Usuwanie (wszystkie ceny w zaokrągleniu do pełnego zŁotego):

Motorower - O,2346xX

Motocykl 0,4611*X

Pojazd o dmc do 3,51 X

Pojazđ o dmc powyżej 3,5t do 7,5t I,2484*X

Pojazd, o dmc powyżej 7,5t do 16,0t 1,7633*X

Pojazd, o dmc powyżej 16,ot 2,6oo2*X

Pojazd'przewożący materiały niebezpieczne 3,1629*X

Parkowanie (wszystkie ceny w zaokrągleniu do pełnego złotego):

Motorower

Motocykl

Pojazd, o dmc do 3,5t

Pojazd o dmc powyŻej 3,5t do 7,5t

o,5237nY

0,6905"Y

Y

1,2856*Y



Pojazd o dmc powyżej 7,5t do 16,0t

Pojazd' o đmc powyŻej 16,0t

P ojazđ przewożący materiały niebe zpieczne

1,881O*Y

3,3810*Y

4,9524*Y

Ostateczna wartoŚć oferty (netto) zostanie skalkulowana wg następującego wzoru

(zakŁađa się szacunkową iloŚć usuniętych pojazdőw na pozíomie 35 sztuk

i pozostawaniapojazdu na parkingu przez okres 5 dni):

Wartość oferty (netto) = 35 * 1 + 35 * 5 * Y

ogólna wartość umowy brutto:

WartoŚć oferty (brutto) = wartoŚć oferty (netto) + należny podatek VAT.

5. Istotne rľarunki zamówienía:

ltrIykonawca zobowiazany beđzie:

1) Wykonac każd,ą đyspozycję usunięcía pojazđu z drogi (całodobowo przez

7 dni w tygodniu) wydaną przez uprawniony podmiot w trybie art. 130a

ustawy z đnia 20 czerwca I997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j' Dz' U'

z 2OI8 r. poz. I99O ze zmianami).

2| Przybyc na miejsce zd'arzenia níezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji

usunięcia pojazdu.

Usunąć pojazd, z đrogi i umieścić go na parkingu strzeżonym níezwłocznie

po otrzyma.niu dyspozycj i usunięc ia pojazdu od uprawnionych podmiotów'

Przedstawić w Wydziďe Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego

w Busku -Zdroju do dnia 1o każdego miesiąca informację o usuniętych

pojazdach.

odstąpić od usunięcia pojazdu na polecenie pođmiotu, który wyđał

dyspozycj ę usunięcia pojazdu.

Uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczotay do usunięcia

pojazd, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.

Przechowywac pojazđ na parkingll strzeżonym do czasu jego odbioru przez

właściciela lub osobę upoważnioną.

3l
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8) Wydac pojazđ po okazaniw dowodu uiszczenia opłat za jego usunięcie

i przechow5rwanie oraz zeTwolenia wydanego przez pođmiot, ktory wydał

dyspozycję usunięc ía fieżeIijest wymagahe).

Warunki jakie musi spełníó lłIykonaqlca:

1. Holowanie warunkí:

Pojazdy - dysponowanie na zasadzie własnoŚci lub leasingu:

- minimum I pojazd do usuwania pojazdów o DMC do 3,5t wyposażony

w wyciągarkę o sile ucíągu min. 3,5t

- minimum I pojazd do usuwania pojazdow o DMC powyżej 3,5t

(w tym powyżej 16,ot) wyposaźony w wyciągarkę o sile uciągu rnin. 22,ot

oraz osprzęt umożliwiający holowanie pojazdőw bez koniecznoŚci używania

w pojeżdzie holowanym hamulców oraz ukł'adu kierowniczego

- zatrudnieni kierowcy w liczbie pozrvalającej na obsługę pojazdów

w wymiarze czasowym 7 dní w tygodniu całodobowo

2. Baza parkingowa

- parking strzeżony caŁą dobę, ogrodzony, oświetlony, posiadający

nawierzchnię asfaltową, betonową lub z kostki brukowej o minimalnej

liczbie miejsc:

10 miejsc zadaszonych dla pojazdów o DMC do 3,5t

. 1 miejsce zadaszoÍ'Le dlapojazdów o DMC powyżej 3'5t

- biuro parkingu czynÍae w dni robocze w gođz. 8.00 do 18.00 ze stałą

obsługą, umożliwiającą odbiór pojazdu z parkingu w w/w godzinach.



1.

2.

Aktualne zezwolenie na wykonywanie vawod:u przewożnika drogowego

rzeczy zgođne z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r.,

o transporcie drogowym, lub licencję na wykonywanie transportu

drogowego rzeczy (kserokopia poświadczona za' zgodność z oryginałem),

Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS/ zaświadczenie o wpisie

do Centralnej Ewidencj i í D ziałalności Go spodarczej,

3. Aktualne ubezpíeczenie od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakresie

prowadzo nej dziaŁalno Ści go spodarczej,

4. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,

na której zlokalizowana jest baza parkingowa,

5. opis parkingu (lokalizacja _ adres, iloŚć miejsc parkingolvych, fotografie

obiektu, forma organizacji dozoru, np.: monitoring, dozorca itp.),

6. Wykaz pojazdőw przeznaczonych d'o reaJizacjí zađaniawraz z:

. kserokopiami dowodów rejestracyjnych,

kserokopiami dokumentów stwierdzających prawo do dysponowania

pojazdem w przypadku gdy dany pojazđjest przedmiotem leasingu,

kserokopiami dokumentow potwierdzających dane techniczne

wyposażenia specjalistyczr'ego lub oŚwiadczeniem wykonawcy

o typach oraz danych technicznych poszcŻególnych elementów

wyposaźenia (wyciągďh, osprzęt holowniczy itp.),

kserokopiami dokumentów stwierdzających sprawnoŚć urządzenia

technicznego, wydanych przez właŚciwy organ d'ozotu technicznego

w przypadku gdy zamontowane na pojeźdzíe urząđzeĺie podlega

dozorowi technicznemtl,



7. Wykaz zatrudnionych kierowców wraz z kserokopiami dokumentów

potwierdzajacych icin zatrudnienie oraz kserokopiami praw jazđy,

8. Wykaz pracownikow obsługi biura pa1kingu wraz z kserokopiami

dokumentow potw ier dzających ich zatrudnienie.

6. Sposób ptzygotowania oferty:

oferta powinna być sporządzona zgodnie z zaŁączonym wzorem i zauĺierać

wszelkie dokumenty żądane przez Zamawiającego _Wzor oferty.

7. Miejsce í termin złożenia oferty:
. Ofeľtę należy składaó w następuJący sposób:

ofertę naleĘ umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:

''oferta na usuwaníe poJazdów ĺ pľzechow5rwanie poJazdów

na parkíngu strzeżonym - 2o2o"

''Nie otwieľaó ptzed,6 grudnía 2ol9r. godz. 1015 ''.

Í przesłaó na adres: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju ul. Mickieuĺicza

I5, 28-100 Busko-Zdroj lub złożyó w Biurze obsługi Interesanta w budynku

głównym starostwa (hďl na parterze).

ofeľtę należy złożyó đo dnía: 06.12.2o19r. do gođz. 1ooo decyđuje data

wpłlnľu ofeľty do Starostwa.

otwarcĺe ofeľt ođbędzie síę dnia o6..L2.2o19ľ. o goilz. lo1s w pokoju nr 7

ürydziale Komunĺkacji í Transpoľtu Starostwa Powíatowego

w Busku-Zdrotu.

9. ocena ofert dolronana będzie w dwóch etapach:

lľ pielľs zyľr- etapíe lrtóry bęđzie jawny í odbędzie się w terminíe ĺ miejscu

olrreślonym w pkt 8 ninieJszego ogłoszenia organizator dokona otwaľcia

ofeľt i poda ĺ'azwy (firmy| otez adresy oferentów, a tekże infoľmacje

dotyczące zaproponowaneJ ceny.

l[I drugim etapíe organizatoľ sprawdzi czy ofeľta naJwyżej oceniona spełnia

wymagania foľmalne wynikające z tľeści ogłoszenia określone w zapytaniu

ofeľtowym. Rozstľzygnięcie w tym etapíe nastąpi w terminie 2 dni.

8.

w



1O. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Mieczysław Pila - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

tel. (0-41) 37o 50 38 pokój Nr 78

komunikacj a@Powiat. bu sko. Pl

Kamil Stępień _ Inspektor w Wyđziale Komunikacji i Transportu

tel. (0-41) 370 50 47 pokój Nr 7

k. stepien@powiat. busko. Pl

11. Informacje dotyczące ađministratoľa danych:

Zgodnie z art' 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE| 20161679 z 27

kwietnia 2016r' w sprawie óchrony osób fizycznych w aĺliryk:u z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvry

95/46lwĐ (ogolne rozporządzenie o óchronie danych)(Dz. U. UE. L. z 2016r'poz' 119' str' 1),

dalej zwany,,RoDo", informuję że:
Administľator
Administratorem danych osobowych przetwaĺzanych w zvĺiagk:u z prowadzeniem postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego bęđzie Starosta Buski'
Oferenci mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:
_ koresponděncyjne pod adresem: ul' Mickiewicza 15, 28-100 Busko _Zdroj,
- telefonicznie pod numerem telefonu 41 37O 50 00'
- pod adresem e-mail: starostw@powíat.busko.pl.
Inspektor ochľony danych
'WyZnaczyliśmy inśpektóra ochrony danych. Jest to osoba, z ktorą ľ;rożna się kontaktować

-ě *"ą'štt icń sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praul

mviapaÁych z pizetuĺarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
w następujący sposób: iod@powiat.busko.p1.
Cel pľzetwarzania đanych Oferenta oraz pođstawy praĺ'ne
Danä oferenta będą przetwarzane w celu zvłiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda oferenta wrażona przez

akt uczestnictwa w postępbwaniu, a kolejno przepisy prav/a tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny oraz art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
okres przechowynranĺa danych
Dane osobo*e ofe.".rta bęđą przechow5rwane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania
umowy łączącej oferenta z Administratorem, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający
okresówi przedáwnie nia roszczeń, jakie może podnieŚć Administrator i jakie mogą być podnoszone

wobec Administratora.
Komu przekazujemy đane
Dane oferenta pozyškane' w młiaal<a, z postępowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
przekazywan" tędá wsą1stkim zainteresowanym pođmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest jawne.
Poza- tym Dane Administrator może przekazac upoważnionym podmiotom na podstawie

i w granicach przepisów prawa.
Upľáwnienĺa przyitugoją"u oferentoqr í, związane z ptzetwarzaniem đanych osobowych
- p..-o dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
_ p..-o do Lsunięcĺa danyóh osobowych, w sytuacji, gdy przetwaÍzanie danych nie następuje
w celu wywiry,ania się z oĚowiązku wynikającego Zprzepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej,
- prawoograniczěnia przetwarzania danych , pÍzy CZym pÍZepisy odrębne mogą wyŁączyć możliwoŚĆ

skorzystania z tego Prawa,




