
Busko-Zdroj, dnia 19.1 1 .2O2Or.

KT.272.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu prowađzonyĺĺ: bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4r.
Prawo zarnowien publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zarnowień

w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju z dnia 11 września 2ol5r.,
d'otyczącyrn Świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów

usuniętych z dróg powiatu buskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu
đrogowym (t. j. Dz.U. z 2o2or. poz. 110 ze zmianamí/. Podstawa wyłączenia - art.

4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zamowień Publicznych (j. t. Dz. t-]. z 2019r' poz' 1843

z później szy mi zmianami).

L. Zarnaułiający: Powiat Buski

2. Ptzedrniot zarnőwie nía:

Usuwanie pojazd'ow całodobowo przez 7 dni w tygodniu z đrog powiatu
buskiego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji uprawnionych organów

wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z đnia 20 czerwca I997r. Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. z 2O2Or. poz. 11O ze zmianami).

Przechowywanie na parkingu strzeżonyrn pojazdów usuniętych w trybie
art. 13Oa ustary z dnia 20 czerwca 1,997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.

z 2O2Or. poz. 11O ze zmianami).

3. Teľmin rea|izacji zarnőwienia: od dnia o1.oI.2o21ľ. do dnia 31'.L22o22r.

4. Kľyteria wyboru ofeľty:

LOO o/o cena

W ofercie należy okreŚlić jednostkową cenę netto (X)

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

pojazdu o DMC do 3,5t, gdzie X, Y oznacza'.

usunięcie z đrogi pojazdu

kużdą dobę parkowania



X _ jednostkowa cena netto wyrażona w PLN w zaokrągleniu do pełnego

złotego za usunięcíe z ďrogi pojazdu o DMC do 3,5t

Y _ jednostkowa cena netto wyrażona w PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego

zakażdą dobę parkowania pojazdu o DMC do 3,5t

Ceny za usltwanie i parkowanie dla pozostałych typów pojazdów zostaną

skalkulowane w sposób przedstawiony poniżej, gdzie współczynniki

dla poszczegolnych typow pojazdów zostały dobrane tak, aby stosunek
poszczegőlnych wartości (za usuwanie i parkowanie poszczegolnych typów

pojazdow) w odniesieniu do ceny oferowanej, odpowiadał stosunkowi

cen okreŚionych w obwieszczeniu Ministra Finansow z dnia 23 lipca 2o2or.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2o2lr. maksymalnych stawek opłat

za usunięcie pojazďu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeŻonym (M.P.

z ďnia 29 |ipca 2o2or., Poz. 670).

Usuwanie (wszystkie ceny w zaokrągleniu do pełnego złotego|:

Motorower

Motocykl

Pojazď o dmc do 3,5t

Pojazd o dmc powyżej 3,5t do 7,5t

Pojazd. o dmc powyżej 7,5t do 16,0t

Pojazď o dmc powyżej 16,0t

P ojazd pr zew ożący materiały niebe zpieczne

o,2352*X

o,4626*X

X

r,2496*X

r,7629*X

2,6004*X

3,1624*X

Parkowanie (wszystkie ceny w zaokrągleniu do

Motorower -
Motocykl

Pojazd, o dmc do 3,5t

Pojazd o dmc powyŻej 3,5t do 7,5t

Pojazd o dmc powyŻej 7,5t do 16,0t

pełnego złotego):

o,5226*Y

o,7044*y

Y

1,2955*Y

1,8864*Y



Pojazd o dmc powyżej 16,0t

P ojazd przew ożący materiały niebe zpieczne

3,3637*Y

4,93r7*Y

Ostateczna wartoŚc oferty

(zaklada się szacunkową

i pozostawania pojazdu na

WartoŚć oferty (netto\ = 72

(netto) zostanie skalkulowana

iloŚc usuniętych pojazdow

parkingu przez okres 5 dni):

*X+72*5*Y

wg następującego wzoru

na poziomie 72 sztuk

ogólna wartoŚć umowy brutto:

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

5. Istotne warunkí zamówienia:

lľykonawca zobowiązany beđzie :

1l Wykonać kłżd'ą dyspozycję usunięcia pojazďu z drogi (całodobowo przez

7 dni w tygodniu) wydaną przez uprawniony podmiot w trybie art. 13oa ustawy

z đnía 20 czerwca I997t. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2o2o r. poz. 1 10

ze zrnianami).

2| Przybyć na miejsce zđarzenia níęzwłocznie po otrzymaniu dyspozycji usunięcia

pojazdu.

3) UsunąĆ pojazd z drogi i umieŚcic go na parkingu strzeżonym niezwlocznie

po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów.

4| Przedstawíć w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego

w Busku-Zdroju do dnia lo kaŻd'ego miesiąca informację o usuniętych pojazdach.

5) odstąpić od usunięcia pojazdu na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję

usunięcia pojazdu.

6| Uporządkować miejsce, na któryrn znajdował się przeznaczony do usunięcia

pojazd bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.

7| Przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez

właściciela lub osobę upoważnioną.

8l Wydać pojazd po okazaniu dowođu uiszczenia opłat za jego usunięcie

i przechowywanie oraz zezuĺoIenia wydanego przez podmiot, ktory wydał

dyspozycj ę usunięc ía (1eżelri j est wymagane) .



w

Waľunkĺ jakie musi spełnić ltrIykonawca:

1. Holowanĺe waľunki:

Pojazdy - dysponowanie na zasadzie własności lub leasingu:

minimum I pojazd' do usuwania pojazdow o DMC do 3,5t wyposeľżony

wyciągarkę o sile uciągu min. 3,5t,

minimum I pojazd do usuwanía pojazdów o DMC powyżej 3,5t,

zatrudnieni kierowcy w liczbíe pozwalającej

wyrniarze czasowym 7 dni w tygodniu całodobowo.

na obsługę pojazdow

2. Baza parkingoqra

- parking strzeżony całą dobę, ogrodzony, oŚwietlony, posiadający nawierzchnię

asfaltową, betonową lub z kostki brukowej o minimalnej liczbie miejsc:

. 10 miejsc zad'aszonych dla pojazdów o DMC do 3,5t

. 1 miejsce zadaszone dla pojazdow o DMC powyżej 3'5t

- biuro parkingu czyr'nc w dni robocze w godz. 8.00 do 18.00 ze stałą obsługą,

umożliwiającą odbiór pojazdu z parkingu w w/w godzinach.

Dokumenty jakĺe musza dostarczyó wykonawcy:

1| Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

zgodne z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeŚnia2oo1 r., o transporcie drogowym,

lub licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy (kserokopía

pośuiadczona za zgodność z orgginałem),

Aktualny odpis z właŚciwego rejestru KRS/ zaŚwiadczeníe o wpisie

Centralnej Ewiden cji i DziałalnoŚci Gospodarczej,

3) Aktualne ubezpíeczenie od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakresie prowadzonej

d,zíałalnoŚci go spo dar czej,

w

2l
do



4l
na

Dokument potwierdzający prawo do

ktorej zlokalízowana jest baza parkingowa,

dysponowania nieruchomoŚcią,

5} opis parkingu (lokalizacja adres, iloŚć miejsc parkingolvych, fotografie

obiektu, forma organizacji đozotu, np.: monitoring, đozorca itp.),

6|Wykaz pojazdow przeznaczonych đo realizacji zaďaniawraz z;

. kserokopiami dowodów rejestracyjnych,

' kserokopiami dokumentów stwierdzających prawo do dysponowania pojazdem

w przypadku gdy dany pojazđjest przedmiotem leasingu,

' kserokopiami dokumentów potwierdzających dane techniczne wypos ażenia
specjalistycznego lub oŚwiadczeniem wykonawcy o typach oraz danych
technicznych poszczególnych elementow wyposażenia (wyciągarkí, osprzęt

holowniczy itp.),

' kserokopiami dokumentów stwierdzających sprawnoŚc urządzenia technicznego,

wydanych przez właŚciwy organ đozoru technicznego w przypadku
gđy zamontowane na pojeździe urządzenie podlega dozorowi technicznemu'

7l Wykaz zatrudnionych kierowcow wraz z kserokopiami dokumentow
potwierdzajacych icl:' zatrudnienie oraz kserokopiami praÝt^/ jazdy,

8| Wykaz pracowników obsługi biura parkingu wraz z kserokopiami dokumentów
potwierdzaj ących ich zatrudnienie,

9| Załącznik nr 7 (zaakceptowany - podpisany wzor umowy),

10) Załącznik nr 2 (zaakceptowany - podpisany wzőr umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych) .

6. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z zaŁączonyrn wzorern í zawierac
wszelkie dokumenty żądane przez Zarnawíającego _Wzor oferty.



7. Mĺejsce i termin złożenia ofeľty:
. ofertę należy składaó w następujący sposób:

ofertę należy umieŚcić w zamkniętej kopercie z opisem:

"oferta na usuwanĺe pojazđów i przechowyrwanie poJazdów

na parkíngu strzeżonym na lata 2o2l-2o22"
''Níe otwieraé przed,24 listopada 2o2ot. godz. lols ''.

i pľzesłaó na adľes: Starostwo Powiatowe'ýĺ/ Busku-Zdroju ul. Mickiewicza
15, 28-100 Busko-Zdroj lub zlożyó w Biurze obsługĺ Inteľesanta w budynku
głównym starostwa (hall na parterze).

oferte należy złożyó do dnía: 24.11.2o2or. do godz. 1ooo decyduje data
wpllrwu ofeľty đo Starostqra.

8. otwarcie ofert odbęđzie się dnía 24.1L.2o2or. o godz. lols w potroju nt 7
w lľydziale Komunĺkacjí i Transpoľtu Starostwa Powíatowego
w Busku-Zdľoju.

9. ocena ofeľt dokonana będzíe w dwóch etapach:
1ľ pieľwszym etapíe który bęđzie jawny í odbęđzie się w teľmínie i míejscu
określonym w pkt 8 niniejszego ogłoszenĺa oľganjzatot dokona otwaľcía
ofeľt i poda nazwy (fírmyl otaz adresy ofeľentów, a także informacje
dotyczące zapÍoponowanej ceny.

W đľugim etapie organizator sprawdzi czy oferta najwyżej oceniona spełnía
tľymagania foľmalne wynikaJące z treści ogłoszenía okľeślone w zapytaniu
ofertowym. Rozstľzygníęcĺe w tym etapie nastąpi ur teľminíe 7 dni.

10. osoby đo kontaktu w pľzedmíotowej sprawie:

Kamil Stępień _ Inspektor w Wydziate Komunikacji i Transportu
tel. (0-41) 370 50 47 pokój Nr 7

k. stepien@powiat. busko. pl



1 1. Infoľmacje dotyczące admínistratora danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenía Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16 /679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w nxĺiry,ku z przetwarzaníem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/wE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. LJrz. UE L 7I9 z
o4.o5.2o16, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję, że:
'ž administratorem danych osobowych przetwarzanych w mviązku z prowad,zeniem

postępowania o udzielenie zamówienía publicznego jest Powiat Buski, z siedzibą w
Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, kontakt z administratorem możliwy jest:
- korespondencyjnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdrojw, ul. Mickiewicza
15, 28-100 Busko - Zdroj,
- telefonicznie pod numerem telefonu 41 3TO SO OO,
- elektronicznie pod adresem e-mail: starostwo(lpowiat.busko.pl

skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzanía danych pod adresem e-mail:
iod(ĺr]powiat.busko.pl, tel. +48 4I 37o 50 27;

r dane osobowe przetwarzane będą w ce|u związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego' a podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2oo4r. Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2ol9r. poz. 1843 ze zm.)
oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żąd,ać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamowienia z dnia 26lipca 2016
r. (Dz.U. z 2o2o r. poz. 1282), atakŻe ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. |J. z 2o2or. poz. 164 ze zm') w związku z art. 6 ust. 1 1it. c
RODO;

publicznego mogą być zainteresowane osoby lub podmioty, gdyŻ co do zasady
postępowanie to jest jawne, ograniczenie dostępu do danych może mieć miejsce w
szczegőInych przypadkach kiedy uzasadnione jest ochroną prywatności na podstawie o art.
8 ust. 4 ustawy zdnia2g stycznia2OO4 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. tJ. z2OI9 r.
poz. \843 ze zm'|, ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty,
które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe, a w szczególności: operatorzy pocztowi oraz podmioty
zapewníające zda|ną obsługe IT dla systemow, w których dane osobowe mogą być
przetwarzane. organy publiczne, ktÓre mogą otrzym5rwać dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego,
nie są uznawane za odbiorców;

/ dane osobowe będą przechow5rwane, zgodnie z art' 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2oo4 r. _ Prawo zamówień publicznych (Dz. ĺJ. z 2oI9 r. poz. 1843 ze zm.|, przez okres 4lat od dnia zakonczenia postępowania o udzielenie zamówienia lub ptzez okres
przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z Środków UE;

wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienía publicznego, Zamawiający może
żądac podania danych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4r' Prawo zarnowien
publicznych (Dz. IJ. z 2ol9r.poz. 1843 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajow dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamowienia z dnia 26 |ipca 2076 r. (Dz.U. z 2o2o r. poz. 1282);
konsekwencje niepodania okreśIonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznía 2oo4
r' - Prawo zarnowíeń publicznych (Dz. ĺJ. z 2oI9 r. poz' 1843 ze zm');

ř w odniesieniu danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;



', osobie, której dane są przetuĺaĺzane w zvłiązk.l z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przysługuje:

prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii;
prawo do sprostowania/poprawienia danych osobowych';

- prawo żąđania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w aľt. 18 ust. 2 RODO **;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy
uznaPanif Pan, że prz,etvłarzartie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
* wyjaśnienie: skorzystanie z pfawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moźr naĺuszać
integľalności pťotokolu oraz jego za]ączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia pt?z.twaÍzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechow5rwania, w celu
zapewnienia korrystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby íizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.s.. ..T.."Ą.
pođpls kĺerownilra

JERZY KOL


